
KSÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
2017–2018 Arapça Hazırlık Programı 

Değerli Öğrencilerimiz, Fakültemize Hoş Geldiniz 
 

 Fakültemizde Zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır. 

 Arapça Hazırlık Programında, 34 hafta (2 dönem 17 hafta)  boyunca yoğun bir Arapça eğitimi sunulmaktadır. 

 Arapça Hazırlık Programına kayıtlı olan öğrencilerin derslere devamı zorunludur. Devamsızlık üst sınırı bütün 

derslerin toplam ders saatinin %15’idir. 

 -Bir dönemdeki ders saatinin toplamı 442’dir. Yıllık toplam ise 884 saattir. Buna göre yıllık devamsızlık, 

toplam ders saati miktarının % 15‘i olan 133 saate denk gelmektedir. (Devamsızlık yıllık olarak hesaplanır) 

  %15 Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınavlara girişleri sona erdirilir. 

 Ders Materyalleri 

1- Arapça Dil Serisi (Silsiletü’l-Lisan) 6 kitap (Giriş 1-2; Başlangıç 1-2; Orta 1-2) 

2- el-Kavâidü’l-Müşeccia  5 kitap (Nahiv 1-3; Sarf 1-2) 

3- Sözlük: Arapça- Türkçe; (Mektep yayınları veya Dağarcık yayınları tavsiye edilir) 

 Sınavlar, Değerlendirme, Yıl Sonu Başarı Notu 

Yılsonu başarı notunun hesaplanması; 

a) Küçük sınavlar (quiz ) ve süreç değerlendirmeleri,  

Ayda bir Cuma günleri Dinleme (İstima) derslerinde Ders hocası tarafından uygulanır. Bu sınavların ortalaması 
yılsonunda bir ara sınav olarak değerlendirilir. 

b) Ara sınavlar,  

Her dönemde iki (2) adet olmak üzere dört (4) ara sınav bütün öğrencilerin katılımıyla ortak yapılır. 

c) Yılsonu sınavı, yılda bir kez Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim-öğretiminin bitiminde fakültemiz 
tarafından önceden belirtilen tarihte yapılır. 

d) Bütünleme sınavı Yılsonu sınavına girme hakkını elde eden ancak başarısız olan öğrenciler, belirlenen 
tarihte bu sınava katılırlar. Öğrencilerin bu sınavda başarılı sayılmaları için yılsonu sınavı başarı şartlarını 
sağlamaları gerekir. 

  Yılsonu sınavına girme hakkını elde edebilmek için, öğrencilerin devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve 

yıl içi ağırlıklı sınav ortalamasının en az 50 puan olması gerekir.  

Yılsonu sınav puanı 100 üzerinden 50’nin altında olan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanmaz. 

 Yabancı Dil Hazırlık Programından başarılı sayılmak için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 65 

olması gerekir. 

 Yılsonu başarı notu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hesaplanır: 

 Birim 
Ara 
Sınavlar 

Yıl Sonu 
Sınavı 

Hazırlık Yılsonu Puanı 
Yıl Sonu Başarı Notu 

İlahiyat Fakültesi % 50 % 50 % 100 65 

 Hazırlık sınıfını ilk defa alan öğrenciler, devamsızlıktan kalırlarsa veya başarılı olamazlarsa hazırlık sınıfını 

tekrar okumak zorundadır. 

 İlk haftadan itibaren yoklama alınacaktır. 

YAPILMASI GEREKENLER 

28 Ağustos-08 Eylül 2017: Arapça Yeterlik (Muafiyet) Sınavı Başvuruları 

Sınava girebilmek için anılan tarihlerde https://goo.gl/forms/GHqe0F1szR5PGZZ53 linkinden başvuru yapılması 
gereklidir. Sınav başvurusunda bulunmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.  

11 Eylül 2017:Hazırlık Eğitimi Başlangıcı 

12 Eylül 2017 (Salı) Saat 09.30: Arapça Yeterlik (Muafiyet) Sınavı 

14 Eylül 2017 (Perşembe) Düzey Belirleme Sınavı 

https://goo.gl/forms/GHqe0F1szR5PGZZ53

