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I. YARTYIL

Temel Dini Bitgilerl (3-0-3)
Din kavramr, dinin kaynalr, anlamr, iglevi. Dinlerde iman kavramr, iman-aktl iligkisi, iman- ahlak

iligkisi. Allah'a iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. Peygamberlere iman. Ahirete iman. Kaza ve

Kadere iman. insanrn ozgtirlii$i ve sorumlulu[u. Diigiincede, sdzde ve davranryta do!ruluk.

Arapga | (l-2-2)
Arap dilinin dzellikleri. Arap alfabesini okuma ve yazma. Ciimle ve gegitleri, isim ve gegitleri, fiil ve
gegitleri, bunlann kullanrmlan ve irabr. Sarf ve nahiv hakkrnda genel bilgi. Harf-i cer, muzafun ileyh.
Srfat, isim ve fiillerde miifred, mi.isenna ve cemilerin irabr. Zamirler ve irabr. Arapga de$igik diyalog
metinleri ve uygulamast.

Hz. Muhamriredin Hayatr (2-0-2)
Bir insan ve bir peygamber olarak Hz. Muhammed. Hz. Muhammed'in dofumundan <iltimiine kadar

krsa hayat hikayesi. Hz. Muhammed'in hayatmm Mekke ve Medine ddnemleri. Hz. Muhammed'in
tarihi gahsiyeti, dini mesajt, epitimcili$ ve tirnek ahlakt.

Kur'an Okume Bilgi ve Bocerisi l(l-2-2)
Kur'an'l kurallanna uygun tarzda okuma becerisinin kazandrrrlmast. Bazt surelerin (Fdtiha Suresi, Fil
ve Nas Sureleri u.*tnduki sureler) ve narnaz dualannrn (Si.ibhdneke, Tahiyydt, Rabbend AtinA,
Alldhiimme Salli-Birik) Arapga metin ve Tiirkge anlamlannm 6$etilmesi.

Psikolojiye Girb (2-0-2)
Psikolojinin tanrmr, tarihi, alanlan (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, e[itim psikolojisi, din psikolojisi
vs.). Psikolojide bazr teoriler (davranrggr, biligsel, varoluggu vb.). Psikolojinin biyolojik temelleri.
Zeka ve bununla ilgili teoriler. Du5rum, algrlama ve bellek. Kigilik ve bununla ilgili teoriler. Normal
dr gr davraru glar. Giidiilenme, heyecan, savunma mekanizmalan.

Tiirkge I: Yazrh Anlatrm Q-0-2)
Yazr dilinin ve yazir iletiqimin temel cizellikleri, yazr dili ile sdzlii dilin arasrndaki temel farklar.
Anlatrm: Yazit ve scizli.i anlatrm; oznel anlatrm, nesnel anlatrm. Paragraf, paragraf ttirleri (girig-
geligrne-sonug paragraflan). Metnin tanrmr ve metin tiirleri (bilgilendirici metinler, yazmsal metinler).
Metin olma kogullan (ba$agrkhk, tutarhhk, amaghhk, kabul edilebilirlik, durumsalhk, bilgisellik,
metinler arasr iligkiler). Yazrh anlatrm (yaz:Jt kompozisyon: serbest yazma, planh yazma); planlt
yazma agamalan (konu, konunun srnrlandmlmasl, amag, bakrg aglsr, ana ve yan diigtincelerin
belirlenmesi; yazna planr hazrrlama, k6!rt diizeni); bilgilendirici metinler (dilekge, mektup, haber,

karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazrlar, bilimsel yazilar) iizerinde kuramsal bilgiler; drnekler
iizerinde gahgmalar ve yazma uygulamalarr; bir metnin ozetini ve plarunt grkarma; yanh
uygulamalardaki dil ve anlattm yanhglannr diizeltme.

Atatiirk itkeleri ve inlalap Tarihi lQ-0-2)
Kavramlar, tanrmlar, ders yontemleri ve kaynaklann tanlmr, Sanayi Devrimi ve Franstz Devrimi.
Osmanlr Devleti'nin Da[rhgr (XIX. Yiizyrl), Tanzimat ve Islahat Fermant, I. ve II. Megrutiyet,
Trablusgarp ve Balkan Savaglan,I. Diinya Savagr, Mondros Ategkes Antlagmasr, Wilson ilkeleri, Paris
Konferansr, M. Kemal'in Samsun'a grkrgr ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal
Kongreler, Mebusan Meclisinin agrhgr, TBMM'nin kurulugu ve ig isyanlar, Tegkilat-r Esasi Kanunu,



Diizenli ordunun kurulugu, I. in<inii, il. inrinii, Kiitahya-Eskigehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve

Biiyiik Taamtz,Kurtulug Savagr srrasrndaki antlagmalar, Lozan Antlagmasl Saltanatrn kaldrrrlmasr.

Yabancr Dit I (3-0-3)
Bu ders, iiniversite dsrencilerinin kendi alanlarrnda yiirtittiikleri her ttirlii akademik faaliyette okuma,

konugma, dinleme ve ymma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa$ayacak bigimde
tasarlanmrqtr. Bu derste ilgi gekici baSlamlar yaratrlaralg dilin iqleklipini arttnct ahgtrrmalar verilerek,
dilin gergek iletigim becerilerinde kullanrmr gd,sterilerek d$rencilerin dilsel ve iletigimsel yetileri
geligtirilecek ve yabancr dil yeterlikleri arttnlacaktr.

Efitim Bilimine Girig (3-0-3)
E[itimin temel kavramlarr, egitimin diper bilimlerle iligkisi ve iglevleri (efitimin felsefi, sosyal,

hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), e[itim biliminin tarihsel geligimi, 2l.ynzyilda e[itim
biliminde ydnelimler, esitim biliminde aragtrma y<lntemleri, Ti.irk Milli E$itim Sisteminin yaprsr ve

dzellikleri, e[itim sisteminde d[refinenin rolii, <llretmenlik meslelinin ozellikleri, ci[retmen yetigtirme

alanrndaki uygulamalar ve geligmeler.

II. YARIYIL

Temel Dini Bilgiter II (3-0-3)
ibadet kavramr ve ibadetin mahiyeti, ibadetin gegitleri ve rizellikleri. ibadetin amaglart ve hikmetleri.
ibadetlerin birey ve toplum agrsndan yararlan. ibadetlerin sahih olmasr igin gerekli olan gartlar.

ibadetlerin uygulanrg gekilleri (namaz, orug, zekat, hac v.b.).

Arapga ll(l-2-2)
Arap dilinin grameri. Gramer ve anlam bakrmrndan metin gdziimlemesi ve irabt. Arapga konugma"

ciimle kurma, soru sorrna, soruyu cevaplam4 yazma gahgmalan. Arapgada isimler, fiiller ve zarflar.
Arapga'da sayrlar. Konularla ilgili Arapga metin gtiztimlemeleri.

islam Tarih i (2-0-2)
Genel bir gergeve iginde islam tarihinin konusu, islam tarihgili[inin do$ugu ve geligmesi, ddrt halife,
Emeviler, Abbasiler ve Endiiliis'tin siyasi ve kiilttirel tarihi, ilk Miisliiman Ttirk devletleri, Asya ve

Do[u Avrupa Miisliiman Ttirk devletleri, Selguklular ve Osmanhlartn siyasi tarihi.

Sosyolojiye Girig (2-0-2)
Sosyolojinin tanlml, konusu, kapsamr, sosyolojide temel kavramlar, galtgma alanlan, Diinyada ve

Tiirkiye'de sosyolojinin tarihsel geligimi, Tiirkiye'de ve di.inyada dnemli sosyologlar, sosyolojinin
di[er bilimlerle itigkisi; sosyal gruplar ve <izellikleri, sosyolojide ydntem, birey toplum iligkisi ve
toplumun bireye etkisi, sosyolojik agrdan e[itim, e[itim toplum birey iligkisi, toplumsal bir kurum
olarak okul, 6lretmen ve cilrencinin sosyolojik agrdan rol ve sorumluluklan, elitimde firsat egitli$,
sosyal hareketlilik, statii, smf ve tabakalagma, kiiltiir toplum ve medeniyet iligkisi, giincel sosyolojik
gahgma drnekleri.

Tiirkge II: Siizlii Anlatrm Q-0-2)
Sozli.i dilin ve srizlti iletigimin temel <izellikleri. Sdzlii anlatrm; konugma becerisinin temel ozellikleri
(do[al dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konugmanm temel ilkeleri; iyi bir konuqmactnrn temel
dzellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazrrltksz ve hazrrhkh konugma; hazrrhkh
konugmanrn agamalan(konunun segimi ve smrlandmlmast; amag, baktg agsq ana ve yan dtiqiincelerin
belirlenmesi, planlama, metni yazma; konugmanrn sunulugu). Konugma tiirleri:(kargrhklt konugmalar,
sciylegi, kendini tanrtma, sorulan yanrtlama, yrlbagr, dopum, bayram v.b. dnemli bir olayr kutlama, yol
tarif etme, telefonla konugma, ig isteme, biriyle gdriigme/rciportaj yapm4 radyo ve televiryon
konugmalan, depigik kiiltiir, sanat programlarma konugmact olarak katrlma v.b.). Deliqik konularda
hazrrhksrz konugma yapma, konugma drnekleri iizerinde gahgmalar ve sdzlii anlatlm uygulamalan,
konugmalardaki dil ve anlatrm yanhglannr diizeltme.



Atatiirk ilkeleri ve inlalap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapllan devrimler, siyasi partiler ve gok partili siyasi hayata gegig denemeleri, hukuk
alanrnda yaprlan devrimler, toplumsal ya$ay$m dtizenlenmesi, ekonomik alanda yaprlan yenilikler.
1923-1938 Doneminde Tiirk drg politikasr, Atati.irk sonrasl Tiirk drg politikasr, Tiirk Devriminin
ilkeleri: (Cumhuriyetgilik, Halkgrh( Laiklik, Devrimcilik, Devletgilik, Milliyetgilik). Biitiinleyici
ilkeler.

Yabancr Dil tr (3-0-3)
Bu ders, iiniversite <ilrencilerinin kendi alanlarrnda ytriittiikleri her fiirlii akademik faaliyette okuma,

konugma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sallayacak bigimde
tasarlanmrgtrr. Bu derste d$rencilerin "Yabancr Dil I'dersinde kazandrklan bilgi ve becerilerin bir iist
seviyeye gftarhlmasr hedeflenmelidir. Bu yaprlrrken ilgi gekici ballamlar yaratllmasma, dilin
igleklifini artmcr ahgtrrmalar yaprlmasrn4 dilin gergek iletigim becerilerinde kullanrlmasma ve bu

yolla <ilrencilerin dilsel ve iletigimsel yetileri ile yabancr dil yeterliklerinin arhnlmastna 6zen

gdsterilmelidir.

Elitim Psikolojisi (3-0-3)
Egitim-Psikoloji iligkisi, e[itim psikolojisinin tanrmt ve iglevleri, 6$renme ve geliqim ile ilgili temel

kavramlar, geligim dzellikleri (bedensel, biligsel, duygusal, sosyal ve ahlaki geligim),iiSrenmeyi

etkileyen faktdrler, riSrenme kuramlan, 6$renme kuramlanntn dlretim stireglerine yansrmalan, etkili
dfrenme, d[renmeyi etkileyen faktdrler (motivasyon, bireysel faktdrler, grup dinami[i) ve bu

faktorlerin srnrf igi d[retim siirecine etkisi).

III. YARTYIL

IIz. Muhammed' in Hadisleri ve Ofretile n (2-0-2)
Hz. Muhammed'in sdzleri (Hadis ilmil'nin temel kavramlan ve kaynaklarr. insanm kendisi, gevresi ile
din iligkisine dair hadis metinlerinin din kiilti.irii ve ahlak bilgisi d[retimi agtsmdan ana hatlarryla
tanrnmasl.

Arapsa lll(l-2-2)
Arap gramerinin bazr kurallarr. Srfatlar. Bazr isimler. Kane ve benzerleri. Inne ve benzerleri,

Hemzenin yazrhg kurallarr. Tevkid, bedel, hal, miistesna, teaccub, medih ve zemm fiilleri. Miinad4
bunlarrn gramer ve anlam bakrmrndan ilgili metinler iizerinde tahlili ve irabl. Arapga konugma

metinleri iizerinde gahgmalar.

Kur'm Okuma Bilgi ve Becrcdsi U (l-2-2)
Kur'an'tn kurallanna uygun olarak do$u okunmasr, belirli surelerin (Nebe', Miilk ve Ydsin Sureleri)
Arapga metin ve Tiirkge anlamlanrun 6$etilmesi.

Din Psikolojisi (2-0-2)
Din psikolojisinin temel kavramlarq konusu, amacl, ydntemi, genel psikoloji ve din bilimleri
igindeki yeri, insan geligimi agmmdan dnemi, ahlak ve inang geligimiyle ilgili teoriler; Bafi'da, islam
diinyasrnda ve Tiirkiye'de Din Psikolojisi gahgmalan.

Felsefeye Girip (2-0-2)
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin gahgma alanlan ve sosyal bilimler
igindeki rolii, baghca felsefi akrmlar; Ti.irkiye'de ve dtnyadaki diigiiniirlerin gdriiglerinin incelenmesi,

felsefi perspektifin geligtirilmesi, felsefe egitim iligkisi, elitimin felsefi temelleri ve e[itim
programlanna etkisi, gafdag felsefe aktmlarr.

Bilgisayar IQ-2-3)
Biligim teknolojileri, yazilrm ve donanrm ile ilgili temel kavramlar, genel olarak igletim sistemleri,
kelime iglemci programlan, elektronik tablolama programlan, veri sunumu, elitimde internet



kullanrmr, biligim teknolojilerinin sosyal yapr iizerindeki etkileri ve elitimdeki yeri, biligim sistemleri

gtivenli[i ve ilgili etik kavramlarr.

Ofretim ilke ve Yiintemleri (3-0-3)
Olretimle ilgili temel kavramlar, ogenme ve ti$etim ilkeleri, dsetimde planh gahgmanm <inemi ve

yararlan,dgetimin planlanmasr (i.initelendirilmig yrlhk plan, giinliik plan ve etkinlik drnekleri),

dsrenme ve dgetim stratejileri, dpretim ydntem ve teknikleri, bunlann uygulama ile iligkisi, o$etim
arag ve geregleri, 6$retim hizmetinin niteligini artrrmada d$retmenin gdrev ve sorumluluklarl,
o[retmen yeterlikleri.

IV. YARTYIL

Tefsir Q-0-2)
Kur'an'ln metin haline getirilme tarihi. Tefsir usulti ve temel kavramlar, Din Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi
Ogretimi agrsmdan tefsirlerden yararlanma yd,ntemleri ve bu becerinin kazandrnlmast.

Din Sosyolojisi (2-0-2)
Din Sosyolojisinin temel kavramlan ve alanr, ydntemi, genel sosyoloji ve din bilimleri igindeki yeri,

din-toplum ve insan iligkileri, dinin toplum hayatrndaki yeri; Batr'da, islam di.inyasrnda ve Tiirkiye'de
Din Sosyoloj isi gahgmalan.

islam'da Sanat ve Estetik (2-0-2)
Sanatrn tanlml, sanat ve mimarhk terimleri. Sanatta semboller ve ikonografi. Islam dncesi Ti.irk

sanatlan. islam dininin sanata ve tasvire bakrgr. isl6m sanattna tesir eden etkenler. islAm sanattnm

genel karakteri ve mahiyeti. isldm mimarisinin geligimi: Emevi, Abbasi, Selguklu, Beylikler ve

Osmanh devri mimarisine genel bakrg ve bunlardan drnekler. isldm siisleme sanatlanna genel bakrg:

Qini, Ahgap, Plastik sanatlar, Kitap sanatlan, Hat, Tezhip, Minyatiir, Ebru yaprm teknikleri, genel

karakterleri v e bazr drnekler.

Arapga 
^r 

(J-2-2)
Klasik Arap Edebiyatrndan hikaye, darb-r mesel, mektup, makale, hitabet, giir tiiriinde 6mek metinler.
Modern Arap Edebiyatrnda hikaye, roman ve makale tiirii edebi metinler. Gazete, dergi ve de$igik

kaynaklardan altnmrg ve farkh konularda yazrlmrg gtincel makale ve yanlarn okunup terciime
edilmesi ve iizerinde tartrgtlmast.

islami Tiirk Edebiyatr (2-0-2)
isldmiyet'in kabuliinden onceki Ti.irk edebiyatr ve dini muhteva. islAmiyet'in kabultinden sonraki Tiirk
edebiyatrnrn geligmesi ve isldm dininin bu edebiyata etkileri. Ttirk edebiyatmm Anadolu'daki
geligimi. Tiirk edebiyatr igindeki dini muhtevanln ve tasawufun edebiyata etkisi. Tasawufi nitelikli
edeb? eserler, dini-edebi tiirler ve bunlarla ilgili drnek metinler.

Tiirk Elitim Tarihi* (2-0-2)
Tiirk e[itim tarihinin, e[itim olgusu agrsrndan 6nemi. Cumhuriyetten dnceki e[itim durumu ve

<ipretmen yetigtiren kurumlar. Tiirk Efiitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plant, felsefi, dtigtinsel

ve politik temelleri. Tiirk E[itim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Tarihsel temelleri, kapsamt,

uygulanrgr ve 6nemi; Tiirk e[itim sisteminde laiklegme. Tiirk Efitim Devrimi 3: Karma elitim ve
kzlarm egitimi, Yazr Devrimi, millet mektepleri, halkevleri. Tiirkiye Cumhuriyeti elitim sisteminin
dayandr[r temel ilkeler. Kdy Enstitiileri, E[itim Enstifiileri ve Yiiksek Ogretmen Okullarr.
Universiteler ve drgetmen yetigtirme. Yakrn ddnem Ti.irk elitim alanrndaki geligmeler.

Bilgisayar nQ-2-3)
Bilgisayar destekli elitim ile ilgili temel kavramlar, d[eleri, kuramsal temelleri, yararlan ve

srnrrhhklan, uygulama yontemleri, bilgisayar destekli ri$etimde kullanrlan yaygm formatlar, ders

yaahmlannrn delerlendirilmesi ve segimi, uzaktan e[itim uygulamalart, veri tabant uygulamalarq
bilgisayar ve internetin gocuklar/gengler tizerindeki olumsuz etkileri ve onlenmesi.



6[retim Teknolojileri ve Materyal Tasanmr (2-2-3)
Olretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, gegitli ogretim teknolojilerinin 6zellikleri, tilretim
teknolojilerinin o[retim siirecindeki yeri ve kullanrml okulun ya da smtfin teknoloji ihtiyaglannrn
belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasmm yaprlmasr ve yiiriitiilmesi, ci$etim teknolojileri yoluyla
iki ve iig boyutlu materyaller geligtirilmesi dlretim gereglerinin geligtirilmesi (gahgma yapraklan,

etkinlik tasarlama, tepegdz saydamlan, slaytlar, g6,rsel medya (VCD, DVD) geregleri, bilgisayar
temelli geregler), e[itim yazrhmlannm incelenmesi,gegitli nitelikteki 6$etim gereglerinin

de[erlendirilmesi, internet ve uzaktan e$itim, gdrsel tasanm ilkeleri, Olretim materyallerinin etkinlik
durumuna iligkin aragtrmalar, Tiirkiye'de ve diinyada d$retim teknolojilerinin kullanrm durumu.

V. YARTYIL

Ahlak Felsefesi (2-O-2)
Ahldkrn insan hayatrndaki yeri ve 6nemi, ahlak kawamrnm felsefi analizi, ahldkrn din, hukuk, siyaset,

iktisat gibi diler disiplinlerle iligkisi. Ahlaki kavram, de[er, ilke ve kurallann agtklanmast. Ahlaki
yaptnm, yiikiimltiliik ve sorumlulu[un tanrmlanmasl, temellendirilmesi. intihar, 6tenazi, doku-organ

bankalan ve cinsellik gibi sosyal ahlak konulannrn analizi.

Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi fnQ-2-2)
Kur'an'ln kurallanna uygun olarak do[ru okunmast, farklt okunug qekillerinin tantnmasr, Bakara

Suresi 285-286; Hagr Suresi 20-24. ayetlerin Arapga metin ve Ti.irkge anlamlannm dfiretilmesi.
Kur'an'rn ana konularrna iligkin ayetleri bulabilme becerisinin kazandrtlmast.

Kelam (2-0-2)
islam inang 6!'retisini konu edinen Kelam ilminin dolugu ve dzgiinliilii. Kelam ekolleri ve dolug
nedenleri. Bilginin imk6nr, kaynaklarr ve gegitleri. Varhk teorisi. Allah'rn varltlrntn ve birlilinin
temelleri. Peygamberlik kavramq peygamberli[e iligkin sorunlar. Ahiret hayatr, kaza ve kader, ecel ve

dmiir. Dualizn sorunu, ahlak, dua ve tdvbe.

Medya ve iletigim Q-0-2)
iletiqim, iletigim kuramlan ve kitle iletigim araglan. Tiirkiye'de medya ve toplum, medya ve giindelik
yagam. Medya, toplumsal de$erler ve ahlak, medyanm elitimdeki rolii. Ti.irkiye'de din elitimi,
medya, poptiler kiiltiir.

Olgme ve Deferlendirme (3-0-3)
E[itimde 6l9me ve de[erlendirmenin yeri ve 6nemi, dlgme ve de[erlendirme ile ilgili temel kavramlar,
rilgme araglannda bulunmasr istenen nitelikler (g0venirlik, gegerlik, kullanrghhk),e[itimde kullanrlan
olgme araglan ve dzellikleri, geleneksel yaklagrmlara dayah olan araglar(yaztlt srnavlar, krsa yanfilt
srnavlar, do$u-yanhq tipi testler, goktan segmeli testler, eglegtirmeli testler, sdzli.i yoklamalar,
6devler), 6genciyi gok ycinlii tanrmaya d<iniik araglar(gcizlem, gdriigme, performans de[erlendirme,
iiprenci iiriin dosyasl, ara$trma kd[rtlarr, aragtrrma projeleri, akran de[erlendirme, dzdeferlendirme,
tutum rilgekleri), 6l9me sonuglan iizerinde yaprlan temel istatistiksel iglemler, dSrenme gtkttlarrnt
deferlendirme, not verme, alant ile ilgili 6lgme aract geligtirme.

Srnrf Yiinetimi (2-0-2)
Srnrf yonetimi ile ilgili temel kavramlar, srnrf igi iletiqim ve etkilegim, sntf ydnetiminin tantmt, stntf
yonetimi kavrammm smrfta disiplini saplamadan farkh yanlan ve dzellikleri,smf ortammt etkileyen
srnrf igi ve smrf drgr etkenler, srnrf ydnetimi modelleri, smrfta kurallar geligtirme ve uygulama, srntft
fiziksel olarak di.izenleme, snrfta istenmeyen davranrglann ycinetimi, smrfta zarnanrn ytinetimi, srnrf
organizasyonu, d$renmeye uygun olumlu bir srmf ortamr olugturma (tirnekler ve 6neriler).
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Din Felsefesi (2-0-2)
Din felsefesinin konusu, ydntemi ve kaynaklan. Akrl-iman iligkisi. Teistik ve ateistik kanttlann felsefi

agrdan irdelenmesi. Kdtiiliik sorunu ve farkh teodiseler. Tanrr hakkrnda konugmanln imkan ve

mahiyeti. Tanrr'nm srfatlarr ve evrenle iligkisi. Vahiy, mucize, ahiret gibi dini kavramlarrn felsefi

agrdan analizi. Din-bilim iligkisi. Dinlerin goklulu olgusuna farkh yaklagtmlar.

Yagayan Diinya Dinleri Q-0-2)
Dinler tarihinin tanrmr, konusu, metodu, <jnemi ve geligmesi, din bilimleri arasrndaki yeri. Battda,

islam diinyasrnda ve Tiirkiye'de dinler tarihi gahgmalan. Giiniimiiz dini co[raffasr (yagayan dinler

hakkrnda genel bilgiler). Yahudilik, Hristiyanhk, islam, Hinduizrn, Budizrn vb. di[er dinlerin genel

tarihgesi, temel dzellikleri, inang, ibadet dini gelenek ve bayramlan.

Dini Musiki Q-0-2)
Musikinin tanlmr, adlandrrrlmasr, kdkeni, amacl, temel musiki ve makam bilgisi, ses kullanrmr ile
ilgili teknik bilgiler, musiki kiiltiirii, Ttirk din musikisi, Tiirk musikisi nazariyatt, usul bilgisi, usullerde

mertebe, usul vurma, basit, ged ve birlegik makamlar, makamlann dini formlarda kullanrgrna dair

<irnekler.

Mezhepler Tarihi (2-0-2)
Mezhepler Tarihi'nin tanrmr, amacl, kaynaklan, orlaya grkrg sebepleri. Din anlayrgrndaki ilk siyasi ve

itikadiiarkhlagmalar ve kurumsallagma siiregleri. Din-mezhep iligkisi; ilk dOnem islam mezheplerine

genel bir bakrg. Haricilik, $ia, Miircie, Mutezile ve Ehl-i Siinnet'in ortayagtktgt, temel gdriigleri, islam

dtigiincesindeki yeri. Giintimiizde ya$ayan dini-siyasi mezhepler, imamiye ve Zeydiyye, Vahhabiyye,

Bahailik, Kadiyanilik; ismaililik, Tarih boyunca Ti.irklerin benimsedifi mezhepler.

Topluma Hizmet Uygulamal art (l-2-2)
Topluma hizmet uygulamalanmn rinemi, toplumun giincel sorunlanm belirleme ve gd,ziim iiretmeye

ydnelik projeler hazrlam4 panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici,
konugmacr yada diizenleyici olarak katrlma, sosyal sorumluluk gergevesinde gegitli projelerde gdniillii
olarak yer alma, topluma hizmet gahgmalarrnrn okullarda uygulanmasrna ydnelik temel bilgi ve

becerilerin kazantlmast.

Ahlak ve Deferler E[itimi (2-0-2)
Ahlak ve deler tanrmlan, deperlere farkh disiplinler agrsrndan baklg, geleneksel ve modern

toplumlarda de[erler, deperlerin igsellegtirilmesi siireci: Aile, okul, toplum, ig hayatr ve sivil toplum

orgiitlerinde ahlak ve defierler e[itimi. Deler ve ahlak epitiminde yaklagrmlar. Okul ktiltiiri.inde ahlaki
delerler, mtifredat ve delerler e[itimi. Do$uluk, hoggdr0, adalet, yardtmseverlik vb. geleneksel

de[erlerimiz ve bunlann igsellegtirilmesine ddniik uygulamalar.

6zet Ofretim Yiintemleri I (2-2-3)
Alana 6zgii temel kavramlar ve bu kavramlarrn alan d[retimiyle iligkisi, alanrrun bagta Anayasa ve

Milli Egitim Temel Yasasr olmak i.izere yasal dayanaklarr, alan tiSretiminin genel amaglan, kullanrlan
y<intem, teknik, arag-gereg ve materyaller. ilgili Ogretim Programmrn incelenmesi(amag, kazanrm,

tema, iinite, etkinlik, v.b.). Ders, 6$retmen ve o$enci gahgma kitabr dmeklerinin incelenmesi ve

degerlendirilmesi.
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Din Efitimi(2-0-2)
Din elitimiyle ilgili temel kavramlar: Din, e[itim, <i[retim, din e[itimi, din 6[retimi. Din dlretiminde
d[retim programl modelleri. Din ogetiminin temelleri ve hedefleri, din ve oSretim iligkisi, din
opretiminin temel dzellikleri. Orgiin din 6$etimi, yagam boyu din e$itimi, din d$retiminin
Tiirkiye'deki geligimi. Din elitiminde aragtrma ydntemleri. Din d$etiminin yaklagrmlan ve diinyada

din d[retimi uygulamalarr.

6zel O[retim Yiintemleri II Q-23)
ilkOgretim Din Ktltiirii ve Ahlak Bilgisi 6$retim programrrun genel ve 6,zel amaglan. Din Kiiltiiri.i ve

Ahlak Bilgisi derslerinde kullamlabilecek baghca d$etim ytintemleri. Bu ydntemlere ydnelik
etkinliklerin planlanmasr ve uygulanmasr. Mikro 6$etim uygulamalan ve bu uygulamalarrn

de[erlendirilmesi.

Bilimsel Aragtrrma Yiintemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar. Bilim tarihine iliqkin temel bilgiler. Bilimsel aragtrmanm yaprst, bilimsel
ydntemler ve bu ydntemlere iligkin farkh gdriigler. Problem, aragtrma modeli, evren ve cirneklem,

verilerin toplanmasr ve veri toplama teknikleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmast ve

raporlagtnlmast.

Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, d[renci kigilik hizmetleri, psikolojik danrgma ve rehberli[in bu hizmetleri
gerisindeki yeri, rehberli[in ilkeleri, geligimi, psikolojik danrgma ve rehberli[in gegitleri, servisler
(hizmetler), teknikler, drgiit ve personel, alandaki yeni geligmeler, ci$renciyi tanrma teknikleri, rehber-

dlretmen igbirli[i, <i$retmenin yapacalr rehberlik gdrevleri.

Ozel E[itim" (2-0-2)
Ozel elitimin tanrmr, dzel epitimle ilgili temel ilkeler, engellilipi olugturan nedenler, erken tant ve

tedavinin 6nemi, engele bakrgla ilgili tarihsel yaklagrm, zihinsel engelli, igitme engelli, gorme engelli,
bedensel engelli, dil ve iletigim bozuklu[u olan, si.iregelen hastah[t olan, 6zel diirenme giiglii[ii
gdsteren, dikkat eksikli[i ve hiperaktivite bozuklu$u olan, otistik ve iistiin yetenekli gocuklann

dzellikleri ve elitimleri, farkh geliqen gocuklarrn oyun yoluyla eSitimi, 6zel e[itime muhtag

gocuklann ailelerinde gdzlenen tepkiler, iilkemizde 6zel epitimin durumu, bu amagla kurulmug kurum
ve kuruluglar.

Okul Deneyimi (1-4-3)
Ogretmenin ve bir dfrencinin okuldaki bir giintinii gozlemleme, o[retmenin bir dersi iglerken dersi

nasrl di.izenledi[ini, dersi hangi agamalara b<ildi.i[ilnti, 6$retim ycintem ve tekniklerini nastl

uyguladrfrnr, derste ne tiir etkinliklerden yararlandrpml dersin ydnetimi igin ve slntfin kontrolii igin
dlretmenin neler yaptrlrn4 d,$etmenin dersi nasll bitirdigini ve 6[renci gahgmalannt nasll
delerlendirdi[ini gdzlemleme, okulun orgtit yaplsmL okul mtidiiri.intn gcirevini nasrl yaptr[rnr ve

okulun iginde yer aldr[r toplumla iligkilerini inceleme, okul deneyimi gahgmalannt yansrtan portfolyo
hazrlama.



VIII. YARTYIL

Kur'an'da Ana Temalar Q-0-2)
islam dininin ve islami ilimlerin temel kaynalr olarak Kur'an. Kur'an'ln bigimsel ozellikleri. Ana
konulan itibariyle Kur'anrn igerili. Kur'an'da Varhk. Kur'an'da Bilgi. Kur'an'da insan. Kur'an'da
Allah (Tevhid). Kur'an'da Peygamberlik. Kur'an'da Hz. Muhammed. Kur'an'da Di.inya ve Ahiret
Hayatr. Kur'an'da Ahlak. Kur'an'da ibadetler. Kur'an'da Toplum Hayatl. Kur'an'da Tarih ve
Krssalar.

Kiiltiirler Arasr Din Olretimi (2-0-2)
Kiiltiirlerarasr kargrlagtrrmah gahgmalarrn dnemi. Kiiltiirlerarasr ve gok kUltiirlii e[itim. Kiiltiirler arasl
dinler arasl ve medeniyetler arasl diyalog. Kiiltiirlerarasr kargrlagmalarda kapsayrct, drglayrcr ve
golulcu yaklagrmlar. Kiilt0rlerarasr din ve ahlak dlretiminin imkdn ve smrliltklan. Ktilti.irlerarast din
ve ahlak d[retiminin uzlagma ve bir arada yagama kiiltiiriini.in olugmasma ve gelipmesine katkrlan.

Qegitli iilkelerde din ve ahlak dgetimi uygulamalan. Qok kiiltiirlt ortamlarda din ve ahlak ti[retimi
yaklagrm ve uygulamalarr.

Osmanh Tiirkgesi (2-0-2)
Osmanh Tiirkgesi alfabesi. Osmanh Tiirkgesinde Arapga ve Farsga unsurlar, farkh ddnemlere ait
Osmanhca metinlerin incelenmesi. Ttirkge arkaik kelimeler, el yazmasr eserlerde kullanrlan yazr
gegitleri ve bunlara dair manzum ve mensur metinler iizerinde gahgmalar. Yakrn ddnem Osmanhca
metinler iizerinde gahgmalar.

Tiirk Efitim Sistemi ve Okul Yiinetimi Q-0-2)
Ttirk elitim sisteminin amaglan ve temel ilkeleri, elitimle ilgili yasal diizenlemeler, Ttirk e[itim
sisteminin yap6r, yonetim kuramlan ve siiregleri, okul rirgtitii ve ydnetimi, okul ydnetiminde personelo

6$renci, dsretim ve igletmecilikle ilgili igler, okula toplumsal katrhm.

O[retmentik Uygulamasr (2-6-5)
Her hafta bir gi.inltik plan hazrrlama, haztrlanan planr uygulama, uygulamanm okuldaki ciSretmen,

dlretim elemanr ve uygulama dlrencisi tarafindan de[erlendirilmesi, deSerlendirmeler do$rultusunda
dtizeltmelerin yaprlmast ve tekrar uygulama yaptlmasr, portfolyo hazrlama.


