21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liseleri
ve İmam Hatip Ortaokullarında
Yeni Dönem

Takdim
Değerli Okuyucu,
Ortaokul ve lise kademeleri ile imam hatip okulları liseye ve üniversitelerin bütün bölümlerine
öğrenci yetiştiren, eğitim içeriği, özgünlüğü ve çeşitliliği ile markalaşmış ve ülkemizin telif bir
eğitim modeli olmuş okullardır. Anadolu imam hatip liselerinde, eğitim ve öğretimde bütüncül bir yaklaşım ortaya konularak aynı çatı altında Temel İslam Bilimleri ve Fen ve Sosyal
Bilimler eğitimi verilmekte, 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre eğitim alabilecekleri “Program Çeşitliliği” sunulmaktadır. Öğrenciler bu
okullarda Temel İslam Bilimleriyle birlikte, Fen ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller,
Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programlarından yararlanabilmektedir.
Yeni eğitim vizyonu döneminde imam hatip okulları için hazırlanan vizyon belgeleri, Kalite
Takip Sistemi gibi güçlü bir izleme ve değerlendirme süreci, öğretmen ve yöneticilerin mesleki
ve kişisel gelişimi için sunulan hizmet içi eğitim çalışmaları, yaz eğitim faaliyetleri mesleki gelişim programları, bir üst öğrenim kurumuna hazırlık çalışmaları, Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yetkinlik ve beceri odaklı eğitim, güçlü okul-aile birlikleri ve veli seminerleri, her kademede düzenlenen sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler, mesleki, sanatsal, kültürel yarışmalar
sayesinde imam hatip okulları pek çok özgün çalışma ve başarıya imza atmaktadır. Nitekim
akademik alanda elde edilen YKS, LGS, ABİDE, PISA başarıları, bilim, teknoloji, yabancı dil,
spor alanlarında ulusal, uluslararası proje, patent çalışmaları ve elde edilen yarışma dereceleri imam hatip okullarındaki nitelikli eğitimin somut göstergeleridir.
Madde ve mânâya yönelik bütüncül bir varlık ve bilgi anlayışına sahip imam hatip okulları;
verdiği eğitim ile geçmişini ve kültürel mirasını iyi bilen, yaşadığı zamanın ruhunun farkında
olarak günümüz dünyasını ve gönül coğrafyamızı iyi okuyan, ülkesine ve insanlığa faydalı
olma idealinde, bilgi ve hikmetin ışığında erdemli duruşuyla medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi olacak nesiller yetiştirme hedefinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. İşte bu kitapçıkta; belirtilen hedefler doğrultusunda okullarımzıda gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar, yürütülen özgün programlar, projeler ve bunların meyvelerinden bir kısmını sizlere
takdim etmenin bahtiyarlığını yaşarken, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbimize
sonsuz hamd ve senâlar olsun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında
Yeni Dönem

İçindekiler

Yayın Danışmanı

Nazif YILMAZ
Din Öğretimi Genel Müdürü

Yayın Koordinatörü

3

Program Çeşitliliği

15

Haftalık Ders Çizelgeleri

24

Kalite Takip Sistemi (KTS)

26

AİHL Meslek Dersleri Öğretim Programları Vizyonu

27

Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmada
İHL Meslek Derslerinin Katkısı

İhsan ERKUL
Eğitim Politikaları Daire Başkanı

28

Yetkinlikler ve Beceriler

Mustafa YILDIZ
Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı

30

Meslek Dersleri Kazanımları

Oğuzhan ÖZKAN
Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin
Geliştirilmesi Daire Başkanı

32

İmam Hatip Okullarında Etkinlikler

33

İmam Hatip Okullarında Yarışmalar

34

Başarılarımız

46

Öğretmen ve Yöneticilerin Meslekî ve
Kişisel Gelişimlerine Yönelik Çalışmalar

47

Özgün Eğitim Ortamları

48

Veli Seminerleri

49

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Web
Sayfaları

50

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sosyal
Medya Hesapları

Mustafa YILDIZ

Yayın Kurulu
Abdülhalik BAŞ
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler
Daire Başkanı
Dr. Ahmet İŞLEYEN
Programlar ve Öğretim Materyalleri
Daire Başkanı

Uğur TECİR
Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı
Yusuf AKBAŞ
İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı

Editör
Mustafa YILDIZ

Grafik-Tasarım
Arif AVCI
Barış CAN
Gürol BAYDUR
İzzettin Yılmaz BAŞKIR
Muhammet BAYRAKTAR
Sami ÇELİK
Yahya ÖZTÜRK

3

10

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi
Uygulayan İmam Hatip Ortaokulları

Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok
Yenimahalle/ANKARA
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35

8

6

4

2

Yabancı Dil Hazırlık ve Fen Bilimleri
Programı Uygulayan
Teknoloji Anadolu İmam Hatip Liseleri

Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü
Anadolu İmam Hatip Liseleri

- Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar
- Mûsikî

Sanat Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri

Fen ve Sosyal Bilimler
Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri
(Genel)

dogm.meb.gov.tr
dinogretimi.meb.gov.tr
dinogretimiokullar.meb.gov.tr
dogm.eba.gov.tr

İmam Hatip Ortaokulları
Müstakil / AİHL Bünyesinde

9

Uluslararası
Anadolu İmam Hatip Liseleri

Almanca, Arapça, Çince,
Farsça, Fransızca, İngilizce,
İspanyolca, Japonca, Rusça

Spor Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri

5

3

Dil Projesi Hazırlık Sınıfı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri

7

1
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liseleri; Fen ve Sosyal Bilimler ile Temel İslam
Bilimleri eğitiminin birlikte verildiği, üniversitelerin bütün bölümlerine
öğrenci yetiştiren okullardır. Bu okullarda 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel
ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları
uygulanmaktadır.

1. Anadolu İmam Hatip Liseleri (Genel-1)
Fen ve Sosyal Bilimler (Kültür Dersleri) ile
Temel İslâm Bilimleri (İHL Meslek) derslerinin aynı eğitim ortamlarında özgün öğretim materyalleriyle eğitim ve öğretimi

İslâm dininin temel iki kaynağı Kur’an ve
Sünneti referans alan din eğitimi
Öğrencilerimize doğru bilgi, doğru inanç,
doğru düşünce ve doğru davranış kazandırma hedefi

Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre doğru
okuma ve ana konularını bilme, Peygamberimizin hayatını öğrenme ve onun
Kur’an ahlâkının örnekliğini model alma
bilinci

Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla
gelişen ve uluslararası düzeyde ülkemizin
telif okul modeli

Temel İslâm Bilimlerine ait kavramları ve
kaynakları tanıyarak dinimizin inanç,
ibadet, ahlâk ve sosyal hayatla ilgili prensiplerini ana hatlarıyla öğrenme ve
yorumlama becerisi

Medeniyetimizin ihyâ ve inşâsında sorumluluk sahibi akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i
selim sahibi nesiller hedefi
Akademik
hedeflerle
birlikte
millî,
mânevî, ahlâkî, insânî ve kültürel değerler
önceliği

Kur’an’ı ve Sünneti anlama ve İslam ilim
geleneği ışığında yorumlamada temel
beceriler edinerek din hizmetlerini uygulama becerisi kazanıp toplumu aydınlatacak fertler

Tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkarak
insanlığa yararlı olma idealine sahip bilgi
ve hikmetin ışığında yeni düşünceler
üreten bireyler

Analitik düşünme, yorumlama, hafızayı
kullanma, delil getirme becerileri ile
öğrencilerin düşünce becerilerini ve akademik yönlerini geliştiren İHL meslek
dersleri

İslam Medeniyetinin ve gönül coğrafyamızın dününü/bugününü göz önünde
bulundurarak Müslümanların dünyadaki
konumunu/durumunu analiz eden ve
gelecek tasavvuru olan bir gençlik

Temel derslerde Anadolu Liseleri ile aynı
öğretim programları ve haftalık ders saatleri
Anadolu imam hatip liselerine özgü Kalite
Takip Sistemi (KTS) ile Bakanlık, İl ve İlçe
tarafından sürekli izlenen ve değerlendirilen eğitim öğretim süreci

21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine
göre program çeşitliliği

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liseleri; Fen ve Sosyal Bilimler ile Temel İslam
Bilimleri eğitiminin birlikte verildiği, üniversitelerin bütün bölümlerine
öğrenci yetiştiren okullardır. Bu okullarda 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel
ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları
uygulanmaktadır.

1. Anadolu İmam Hatip Liseleri (Genel-2)
Akademik Destek Programıyla (ADEP)
yükseköğretime hazırlık projeleri ve yükselen üniversite başarısı

Okullar arası sempozyum, kongre, panel,
konferans ve çalıştaylarla bilgi üretme ve
paylaşma becerisi kazanma imkânı
Öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişiminin farkında olarak problemleri
çözmesine ve doğru kararlar vermesine
yardımcı olan, karakter gelişimleriyle
birlikte kariyer planlamalarına katkı veren
etkin rehberlik hizmeti

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı okul danışma
kurulları
TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere
yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel projelere etkin katılım

Okul kültürüne katkı sağlayan ve öğrenmeyi kolaylaştıran zenginleştirilmiş ve
özgün tasarlanmış eğitim ortamları

Bilim ve teknoloji alanlarına ilgi duyan
kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci öğrenciler için kariyer hedefine daha donanımlı
hazırlık imkânı

Erdemli davranışlar kazandıran ve sosyal
bağları güçlendiren okul kültürü ve iklimi
Dostluk bağlarının pekiştiği konforlu,
samimi, sağlıklı ve güvenli okul pansiyonları

Ortak projeler ve atölye çalışmalarıyla
birlikte çalışma, fikir üretme, farklı düşünce ve yaklaşımları değerlendirebilme ve
tatbik edebilme becerisi
Öğrencilerin becerilerini ve yeteneklerini
geliştiren zengin sosyal-kültürel faaliyetler

Kişisel ve meslekî yönden sürekli kendini
yenileyen ve geliştiren, meslektaşlarıyla
iş birliği kuran, öğrencileriyle yakından
ilgilenen, çalışkan ve özverili eğitim kadrosu

Öğrencilerin okul aidiyetlerini ve özgüvenlerini pekiştiren meslekî, sanatsal ve
sportif etkinlikler

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik kişisel
ve mesleki gelişim alanları ile yabancı
dillerde Yaz Eğitim Etkinlikleri

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarıyla güzel alışkanlıklar kazandıran
örnek uygulamalar

Eğitime destek veren güçlü okul aile birliği, ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri
ve veli seminerleri

Temel İslâm Bilimleri ve Hitabet derslerindeki mesleki uygulamalar ile liderlik
becerileri eğitimi

Mezunları başta olmak üzere sivil toplum
kuruluşlarıyla güçlü iş birliği ve ortak projeler

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve Sosyal
Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve
Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları
uygulanmaktadır.

2. Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri
21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine
göre program çeşitliliği

Akademik Destek Programıyla (ADEP)
yükseköğretime hazırlık projeleri ve yükselen üniversite başarısı

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler
Liseleri ile aynı öğretim programları ve
haftalık ders saatleri

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler programlarından birisini tercih etme ve gerektiğinde değiştirme imkânı

TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere
yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel projelere etkin katılım

Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan
bilim insanları ve düşünürlerin hayatları,
eserleri ve etkilerini öğrenerek geçmişinden aldığı ilhamla geleceğini tasarlayan
özgüvenli bilim insanı adayları

Bilim, teknoloji ve akademik alana ilgi
duyan, kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci
öğrencilere kariyer hedeflerine daha
donanımlı hazırlık imkânı
Ortak projeler ve atölye çalışmalarıyla
birlikte çalışma, fikir üretme, farklı düşünce ve yaklaşımları

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih,
Felsefe, Edebiyat, Dijital Teknoloji ve
Robotik Kodlama vb. alanlarda atölye
çalışmalarıyla inovasyon becerilerini geliştiren gençler

Okullar arası sempozyum, kongre, panel,
konferans ve çalıştaylarla bilgi üretme ve
paylaşma becerisi kazanma imkânı
Öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişiminin farkında olarak problemleri
çözmesine ve doğru kararlar vermesine
yardımcı olan, karakter gelişimleriyle
birlikte kariyer planlamalarına katkı veren
etkin rehberlik hizmeti

Temel İslâm Bilimlerine ait kavramları ve
kaynakları tanıyarak dinimizin inanç,
ibadet, ahlâk ve sosyal hayatla ilgili prensiplerini ana hatlarıyla öğrenme ve
yorumlama becerisi

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen
ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve
programları uygulanmaktadır.

3. Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Arapça ile birlikte İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve
Japonca dillerinden birini en iyi şekilde
öğrenme imkânı

Öğretilen yabancı dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden kardeş okullar ile karşılıklı
ziyaretler ve dil etkinlikleri
1O Dilde Münazara, Ulusal ve Uluslararası
MUN Model Birleşmiş Milletler Uygulamaları,
BEYIMOIC Uluslararası Model İslam İşbirliği
Zirvesi, 1O Dilde Uluslararası Liderler ve Delegeler Zirveleri

Hızla değişen ve küreselleşen dünyada
yabancı dil becerisiyle uluslararası düzeyde
akranları ile rekabet edebilecek seviyede
yetişen öğrenciler

Yabancı dillerde yüz yüze veya uzaktan
konferanslar, öğrenci sempozyumları, paneller, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik
yarışmaları
Yaz tatillerinde fiziki şartları uygun pansiyonlu
okullarda yüz yüze veya internet ortamında
uzaktan eğitimle yabancı dil yaz kampları

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişmeleri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman
toplumlar ve dünya ile iletişim kurabilen
gençler

Yabancı dil öğretiminde meslektaşlar arasında temayüz eden öğretmenler ve yabancı
uyruklu eğitimciler

Kaliteli bir yabancı dil eğitimiyle başta gönül
coğrafyamız olmak üzere yeni kültürleri ve
düşünceleri tanıma imkânı

Okullar arasında eşgüdümün sağlanması,
ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasında rol alan
yöneticiler ve yabancı dil koordinatörleri

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak
üzere dört temel dil becerisini kazandıran
"aracı dilsiz" yabancı dil öğretimi yaklaşımı

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler liseleri
ile aynı öğretim programları ve haftalık ders
saatleri

Hazırlık sınıfı uygulaması ile erken yaşta yabancı dil sorununu çözerek kariyer planlaması
yapan özgüven sahibi bireyler
Yabancı dil öğrenimi kolaylaştıran özgün
tasarlanmış eğitim ortamları, sadece öğrenilen dilin konuşulduğu etkinlik odaları, dil laboratuvarları ve yabancı dil kütüphaneleri
Okul içi etkinliklerde yabancı dilde öğrenci
kulüpleri, dergiler, röportajlar, tiyatrolar, söyleşiler ve öğrenci panelleri

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükseköğretime hazırlık projeleri ve yükselen
üniversite başarısı

Yabancı dillerde Türkiye geneli ortak imtihanlar, interaktif ortamda dört temel dil becerisinin ölçüldüğü yazılı, sözlü ve kompozisyon
sınavları

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve
uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve Sosyal
Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve
Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları
uygulanmaktadır.

4. Sanat Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Medeniyetimizin ihyâ ve inşâsında sorumluluk sahibi akl-ı selim, kalb-i selim ve
zevk-i selim sahibi nesiller
Kültür ve sanat alanında millî ve mânevî
değerlerimizi benimsemiş, topluma rol
model olan güzel ahlaklı bireyler
Farklı sanat alanlarına ilgi duyan kabiliyetli öğrencilerin kariyer hedeflerine
hazırlık imkânı

Ses terbiyesi ve mûsikî eğitimi ile geleneksel güfte ve bestelerin seslendirilmesi

Kültür ve medeniyetimizin vazgeçilmezi
olan kadim sanatlarımızı yaşatan programlar

Akran eğitimi destek projeleriyle öğrendiklerini pekiştirme ve arkadaşlarına
öğretme imkânı

Hüsn-i hat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim
gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme ve gerçekleştirme

Temel derslerde Anadolu Liseleri ile aynı
öğretim programları ve haftalık ders saatleri

Sanat yeteneği ve becerisi gelişerek
yükseköğretim ve sanat camiasına kazandırılan genç sanatkârlar

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve sanatkârların yer aldığı okul
danışma kurulları
Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen
yurt içi ve yurt dışı konser ve sergilerle
sanat dünyasına katılım ve katkı

Sanat atölyelerinde ve özgün eğitim
ortamlarında rehberlik yapan sanat
erbabı üstâdlar

Ortak projeler, sanat etkinlikleri ve atölye
çalışmalarıyla birlikte çalışma, fikir
üretme, farklı düşünce ve yaklaşımlar

Ney, kanun, ud, tambur, bendir, keman
ve bağlama gibi mûsikî enstrümanlarını
tanıma ve kullanma becerisi

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarıyla güzel alışkanlıklar kazandıran
örnek uygulamalar

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve cami
mûsikîsi formlarının icrası

DİN ÖĞRETİMİ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları uygulanmaktadır.

5. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
Türkiye'nin din eğitimi tecrübesinin ve telif
modeli imam hatip okullarının Türkiye’den
dünyaya açılan uluslararası boyutu

Yedi kıtadan gelen öğrencilerle zengin
sosyo-kültürel ortamda uluslararası düzeyde
kazanımlar edinerek eğitim alma imkânı

Türkiye ile Müslüman ülkeler arasında başta
eğitim ve kültür olmak üzere geleceğin iş birliği
alanlarında sağlam temellerin atıldığı Devlet
Vizyonu

Anadolu imam hatip liselerine özgü Kalite
Takip Sistemi (KTS) ile Bakanlık, İl ve İlçe tarafından sürekli izlenen ve değerlendirilen
eğitim öğretim süreci

Medeniyetimizin ihyâ ve inşâsında sorumluluk
sahibi akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim
sahibi nesiller hedefi

Bilgi Sistemi-KTS kapsamında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine özgü Uluslararası
AİHL Bilgi Sistemi (UlBis) ile veriye dayalı yönetim

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve
uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş
birliğinde yürütülen özgün ve örnek proje

TÜBİTAK, TEKNOFEST, Yabancı Diller başta
olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası
bilimsel projelere etkin katılım

Farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı
içerisinde İslâm kardeşliğini tattığı medeniyet
projesi

Ortak projeler ve atölye çalışmalarıyla birlikte
çalışma, fikir üretme, farklı düşünce ve yaklaşımları değerlendirebilme ve tatbik edebilme
becerisi

Müslüman ülkeler ile Müslüman toplumların
din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan
farklı meslek alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olma

Bilişim çağı, teknolojik gelişmeler ve ülkesinin
istikbâlinin farkında olarak planladığı kariyer
hedeflerine adım adım ilerleyen gençler

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi en kısa
zamanda ve en etkili şekilde öğrendiği tabiî
ortam

Dostluk bağlarının pekiştiği konforlu, samimi,
sağlıklı ve güvenli okul pansiyonları

Ülkemiz öğrencileri için Temel derslerde Fen ve
Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı öğretim programları ve haftalık ders saatleri

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik kişisel ve
mesleki gelişim alanları ile yabancı dillerde
Yaz Eğitim Etkinlikleri
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları uygulanmaktadır.

6. Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Medeniyetimizin ihyâ ve inşâsında sorumluluk sahibi, Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla hâfız,
ahkâmıyla âmil ve hikmetiyle kâmil hafızlar
hedefi

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve makam
becerilerini geliştirme imkânı
Lafız-mânâ bütünlüğü ekseninde Kur'an-ı
Kerim'i anlamaya yönelik takviye programlar ve Arapça eğitimi

İslam Medeniyetinin ve gönül coğrafyamızın
dününü/bugününü göz önünde bulundurarak Müslümanların dünyadaki konumunu/durumunu analiz eden ve gelecek tasavvuru olan bir gençlik
Temel derslerde Anadolu liseleri/Fen ve
Sosyal Bilimler liseleri ile aynı öğretim programları ve haftalık ders saatleri
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş
birliğinde yürütülen özgün ve örnek proje

Cami mûsikîsi eğitimi, mukabele, hatimle
teravih, imamlık, hatiplik, müezzinlik, vaizlik
vb. uygulamalar ile akran iş birliğinde mesleki pratiklerde başarılı ve öncü gençler

Hafız öğrencilerin Merkezi Sınav (LGS) veya
Yetenek Sınavı puanına göre yerleştiği
okullar

Okullar arası eşgüdüm ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasında rol alan yöneticiler,
Kur'an kursu öğreticileri ve hafızlık koordinatörleri

Örgün eğitimle birlikte hafızlık programı/projesinden mezun hafızlar için alternatif imkân

Temel İslam Bilimleri ve farklı bilim dallarında
çalışmaları ile meşhur olan hafızların ve
düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini
öğrenerek geçmişinden aldığı ilhamla geleceğini tasarlayan hafızlar
Anadolu imam hatip liselerine özgü Kalite
Takip Sistemi (KTS) ile Bakanlık, İl ve İlçe
tarafından sürekli izlenen ve değerlendirilen eğitim öğretim süreci

Hafızların lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını
tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkânı
bulduğu okullar

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin, hafızların ve uzmanların yer aldığı okul
danışma kurulları

İlahiyat ve din hizmetleri alanını tercih
edecek hafızlar için tasarlanan özel projelerde fakültelerle iş birliği halinde ilâve mesleki programlar ve takviye dersler

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik kişisel ve
mesleki gelişim alanları ile yabancı dillerde
Yaz Eğitim Etkinlikleri

DİN ÖĞRETİMİ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programları uygulanmaktadır.

7. Spor Programı Uygulayan
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Akademik ve sportif hedeflerle birlikte millî,
mânevî, ahlâkî, insânî ve kültürel değerler
önceliği

Hafta sonları farklı dallarda spor çalışmalarının yapılmasına da imkân veren samimi
ortamlarıyla sağlıklı ve güvenli okul pansiyonları, antrenman sahaları

Spor yeteneği olan öğrencilerin Anadolu
imam hatip lisesi programı da alarak ilgilendiği spor dalında kendisini yetiştirme imkânı

Okullar arasında eşgüdümün ve uygulama
birlikteliğinin sağlanmasında rol alan yönetici, antrenör ve spor uzmanları
Spor alanında tarihimizde öne çıkan sporcuların hayatları ve başarılarını öğrenerek
geçmişinden aldığı ilhamla geleceğine
adım atan, özgüveni yüksek millî sporcu
adayları
Temel derslerde Anadolu Liseleri ile aynı
öğretim programları ve haftalık ders saatleri

Sportif beceri ve yetenekleri keşfedilen
öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine
imkân veren spor eğitimleri ve spor tesisleri

Analitik düşünme, yorumlama, hafızayı
kullanma, delil getirme becerileri ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştiren İHL
meslek dersleri

Anadolu imam hatip lisesinde bireysel ya da
takım sporlarında eğitim alarak kariyer
hedeflerine yürüyen genç sporcular

İl ve ilçe gençlik ve spor müdürlükleri, spor
kulüpleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile iş birliğinde yürütülen sportif faaliyetler ve okul danışma kurulları

Akademik ve mesleki eğitimle birlikte eş
zamanlı yürütülen spor programıyla üniversitelere, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına hazırlanan öğrenciler
Güreş ve okçuluk gibi geleneksel ve millî
sporlarımızı alanında uzman eğitimcilerden
öğrenme imkânı
Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm ve yüzme gibi popüler spor dallarında
eğitim imkânı

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen spor yarışmalarına, etkinliklere ve olimpiyatlara etkin katılım

İlgi duyduğu karate, taekwondo, kungfu,
judo, wushu vb. Uzakdoğu sporlarında
kendisini yetiştiren öğrenciler

Spor programı uygulayan okullar arasında
ortak yaz spor kampları ve etkinlikleri

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11

21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem
Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program
Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve
Sosyal Bilimler, Teknoloji, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor,
Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık proje ve programları uygulanmaktadır.

8. Yabancı Dil Hazırlık ve Fen Bilimleri
Programı Uygulayan
Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin
ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre
program çeşitliliği

Hızla değişen ve küreselleşen dünyada
yabancı dil becerisiyle uluslararası düzeyde
akranları ile rekabet edebilen ve dijital becerileriyle teknoloji üretebilen, öğrendiği teknik
İngilizce ile teknolojik kavramları bilen, bu
alandaki literatürden okumalar yapabilen ve
üretilen teknolojiyi takip edebilen gençler

Bilim, teknoloji ve akademik alana ilgi duyan,
kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci öğrencilerin
kariyer hedeflerine daha donanımlı hazırlanma imkânı
Temel derslerde Fen liseleri ile aynı öğretim
programları ve haftalık ders saatleri
Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükseköğretime hazırlık projeleri ve yükselen üniversite başarısı
Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan
bilim insanları ve düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini öğrenerek geçmişinden aldığı
ilhamla geleceğini tasarlayan özgüvenli bilim
insanı adayları

İngilizce ve Arapça ile birlikte isteğe bağlı
olarak Çince öğrenerek 3 dilde kendini ifade
edebilen, projelerini geliştirebilen ve dünya
ile iletişim kurabilen gençler

Teknoloji ve akademi alanında iyi yetişmiş,
dijital çağda ülkemizin milli teknoloji hamlesine
katkı sunabilecek bilgi, beceri ve deneyim
sahibi, millî ve mânevî değerlerine bağlı bireyler

Öğrencilerimize yeni hedefler belirlemek için
ülkemizde iletişim, hava savunma, yenilenebilir enerji sistemleri, uzay teknolojisi gibi alanlarda çalışma yapan kurumlardan uzman desteği alarak proje ve atölye çalışmalarıyla ortak
projeler gerçekleştirme hedefi

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan
kaldıran proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştiği STEAM eğitimi ile inovasyon becerisine
sahip öğrenciler

TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere
ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen; proje yarışmaları ve olimpiyatlara Fen
Bilimleri kategorilerinin yanında, teknoloji
tasarım, yazılım, insansız hava aracı gibi
insanlık yararına teknoloji üreten kategorilerde de etkin katılım
Teknoloji alanında çalışan kurumlar ve üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve
uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

Gelişen teknoloji ile dizayn edilmiş “Future
Classroom Lab” (geleceğin sınıfı) imkânı ile
teknoloji takımlarımızda yer alan öğrencilerimizin kendi projesini hayata geçirebilmesi
imkânı

Teknolojik eğitim ile DQ ( Dijital Zeka ) seviyesi yüksek başarılı bireyler
Kurduğu networklerle ve uluslararası organizasyonlarla teknoloji alanında öğrencilerini
sürekli geliştiren ve uzman desteği alan okul
modeli

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dijital
Teknoloji ve Robotik Kodlama vb. alanlarda
atölye çalışmalarıyla inovasyon becerilerini
geliştirilen gençler

DİN ÖĞRETİMİ
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

İmam Hatip Ortaokullarında
Yeni Dönem
İmam Hatip Ortaokulları, ortaokul dersleriyle birlikte temel
İslâmî bilgilerini içeren derslerin de okutulduğu kendine
özgü kurum kültürü bulunan okullardır. Bu okullarda,
çocuklarımıza millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel
değerler önceliğinde, akademik eğitimlerinin yanı sıra
bedensel ve ruhsal gelişimlerini de destekleyen eğitim
ortamlarında, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenime hazırlayan özgün projeler, yabancı dil ve hafızlık
programları uygulanmaktadır.

9. İmam Hatip Ortaokulları
İslâm dininin temel iki kaynağı Kur’an ve Sünneti referans alan din eğitimi
Öğrencilerimize doğru bilgi,
doğru inanç, doğru düşünce
ve doğru davranış kazandırma hedefi
Millî ve mânevî değerlerine
bağlı, çalışkan, ailesine,
topluma ve çevreye duyarlı,
ülkesini seven, gönül coğrafyasının farkında, güzel
ahlâklı bireyler yetiştirme
hedefi
Temel derslerde ortaokullar
ile aynı öğretim programları
ve haftalık ders saatleri
Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini
Bilgiler dersleri ile temel
İslâmî bilgiler; inanç, ibadet,
siyer ve ahlak eğitimi
Akademik destek projeleriyle
bir üst öğrenime hazırlanan
öğrenciler ve dayanışma
içindeki okullar
Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri ve Sosyal Bilgiler
derslerinin düzenli ve muhtevaya uygun eğitim ortamlarında özgün ders materyalleri
ile öğretimi
Öğrencilerde dînî bilginin ve
kültürün zeminini hazırlayan,
onların anlama, yorumlama,
hafızayı kullanma becerilerini
ve ruhsal gelişimlerini destekleyen temel İslâmî bilgiler
dersleri

İngilizce ve Arapça öğretimi
ile ortaokul düzeyinde çift dil
öğreniminde temel dil becerilerini edinme imkânı
TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta
olmak üzere robotik kodlama, fen bilimleri, matematik,
sosyal bilimler, teknoloji
tasarım ve değerler eğitimi
alanlarında yerel, ulusal ve
uluslararası projelere etkin
katılım
Bilimsel proje çalışmalarıyla
araştıran, öğrenen, sorgulayan, tasarlayan, üreten bilim
meraklıları ve yolcuları
İmkân ve şartları uygun
okullarda Okul-Kur'an Kursu
iş birliğine dayalı, eğitim
ortamından ve okul derslerinden uzak kalmayarak
“Örgün Eğitimle Birlikte
Hafızlık” eğitimi

Öğrencilerin okul âidiyetlerini ve özgüvenlerini pekiştiren
dînî, ahlâkî, sanatsal ve
sportif etkinlikler
Toplumsal sorumluluk ve
gönüllülük çalışmalarıyla
güzel alışkanlıklar kazandıran
örnek uygulamalar
Öğrencilerin; bedensel,
ruhsal ve zihinsel gelişiminin
farkında olarak problemleri
çözmesine ve doğru kararlar
vermesine yardımcı olan,
karakter gelişimleriyle birlikte
kariyer planlamalarına katkı
veren etkin rehberlik hizmeti
Okul kültürüne katkı sağlayan
ve öğrenmeyi kolaylaştıran
zenginleştirilmiş ve özgün
tasarlanmış eğitim ortamları

Yabancı dil ağırlıklı projelerde
etkinlik odaklı eğitim ve
iletişimsel yaklaşımı esas alan
dil öğretimi

Erdemli davranışlar kazandıran ve sosyal bağları güçlendiren okul kültürü ve iklimi

İmam hatip ortaokullarına
özgü Kalite Takip Sistemi
(KTS) ile Bakanlık, İl ve İlçe
tarafından sürekli izlenen ve
değerlendirilen eğitim öğretim süreci

Kişisel ve meslekî yönden
sürekli kendini yenileyen ve
geliştiren, meslektaşlarıyla iş
birliği kuran, öğrencileriyle
yakından ilgilenen, çalışkan
ve özverili eğitim kadrosu

Ortak projeler ve atölye
çalışmalarıyla birlikte çalışma, fikir üretme, farklı düşünce ve yaklaşımları değerlendirebilme ve tatbik edebilme
becerisi

Eğitime destek veren güçlü
okul aile birliği, ailelere
yönelik rehberlik faaliyetleri
ve veli seminerleri

Öğrencilerin becerilerini ve
yeteneklerini geliştiren
zengin sosyal-kültürel faaliyetler

Mezunları başta olmak üzere
sivil toplum kuruluşlarıyla
güçlü iş birliği ve ortak projeler
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21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında

İmam Hatip Ortaokullarında
Yeni Dönem
İmam Hatip Ortaokulları, ortaokul dersleriyle birlikte temel İslâmî
bilgilerini içeren derslerin de okutulduğu kendine özgü kurum
kültürü bulunan okullardır. Bu okullarda, çocuklarımıza millî,
manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerler önceliğinde, akademik eğitimlerinin yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişimlerini de
destekleyen eğitim ortamlarında, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenime hazırlayan özgün projeler, yabancı dil ve
hafızlık programları uygulanmaktadır.

10. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Uygulayan
İmam Hatip Ortaokulları
Temel derslerde ortaokullar ile aynı öğretim
programları ve haftalık ders saatleri

Okullar arası eşgüdüm ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasında rol alan yöneticiler, Kur'an
Kursu öğreticileri ve hafızlık koordinatörleri

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen özgün
ve örnek proje

Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı,
Temel Dini Bilgiler dersleriyle temel İslâmî
bilgiler; inanç, ibâdet, siyer ve ahlâk eğitimi

Örgün eğitimde yıl kaybı olmadan ve velilerin
beklentileri karşılanarak akademik öğrenmeden geri kalmadan hafızlık eğitimi

Akademik destek projeleriyle bir üst öğrenime
hazırlanan öğrenciler ve dayanışma içindeki
okullar

Okul-Kur’an Kursu iş birliğinde erken yaş
avantajlarından yararlanılarak kolay hafızlık
süreci, sağlam ve kalıcı hafızlık eğitimi
Hafızlığa ilgi ve yeteneği olan
öğrencilerin seçimi ile daha
etkin, verimli ve sonuç
odaklı hafızlık süreci
5. sınıfta hazırlık süreci ve hafızlığa başlama, 6. sınıfta eğitime
bir yıl ara verip akademik
destekle birlikte hafızlığını
tamamlama ve yıl kaybı
olmadan 7. sınıfa devam
etme imkânı

ÖĞRENCİ
SEÇİMİ

TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere
robotik kodlama, fen bilimleri, matematik,
sosyal bilimler, teknoloji tasarım
ve değerler eğitimi alanlarında
yerel, ulusal ve uluslararası
HAFIZLIĞA
projelere etkin katılım

HAFIZLIĞI
PEKİŞTİRME
(HASLAMA)

ÖN HAZIRLIK

EZBERLEME

HAFIZLIĞA
HAZIRLIK

Dînî bilgilerin pekiştirilmesinde ve
ahlâkî
değerlerin
içselleştirilmesinde
Kur'an’ın anlamından ve hafızlık eğitiminin
kazanımlarından yararlanma

HAFIZLIĞA
BAŞLAMA

Bilimsel proje çalışmalarıyla
araştıran, öğrenen, sorgulayan,
tasarlayan, üreten hafız bilim
meraklıları ve yolcuları

Ortak projeler ve atölye
çalışmalarıyla birlikte çalışma, fikir üretme, farklı düşünce
ve yaklaşımları değerlendirebilme ve
tatbik edebilme becerisi
Hafızlık projesi başta olmak üzere Kalite Takip
Sistemi (KTS) ile Bakanlık, İl ve İlçe tarafından
sürekli izlenen ve değerlendirilen eğitim öğretim süreci

Lafız-mânâ bütünlüğü ekseninde hafızlık eğitimi ile Kur'an'ın ana konularının farkında olan
hafızlar
Hafızlık eğitimiyle küçük yaşta çalışma disiplini ve zaman yönetimi gibi temel hayat becerileri kazanan, geliştiren ve pekiştiren bireyler

Hafızlık sürecini de merkeze alarak öğrencilerin ruhsal gelişimini destekleyen ve kariyer
planlamalarına katkı veren etkin rehberlik
hizmeti

Hafızlık sürecinde veli desteğinin sağlanmasıyla Kur'an-ı Kerim'in huzur ikliminin hissedildiği
ev/aile ortamları

Hafızlık eğitiminde sürekliliği sağlayarak kalbî
ve zihnî kopuşu önlemek için Kur'an kurslarıyla
iş birliğinde yaz eğitim faaliyetleri

Hafızlık eğitimi sürecinde kullanılan özgün
öğretim materyalleriyle ailelere yönelik
rehberlik faaliyetleri ve veli seminerleri

İmam Hatip Lisesi mezunları ve hafızların yer
aldığı sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birliği
ve ortak projeler

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.)
9.
SINIF
5

10.
SINIF
5

11.
SINIF
5

12.
SINIF
5

TARİH

2

2

2

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

-

2

COĞRAFYA

2

2

-

-

MATEMATİK

6

6

-

-

FİZİK

2

2

-

-

KİMYA

2

2

-

-

BİYOLOJİ

2

2

-

-

FELSEFE

-

2

2

-

YABANCI DİL

5

2

2

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK

2

1

1

1

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ

1

-

-

-

ARAPÇA (*)

4

3

-

-

33

29

12

10

KUR’AN-I KERİM (*)

5

4

4

3

MESLEKİ ARAPÇA (*)

-

-

3

3

TEMEL DİNİ BİLGİLER

1

-

-

-

SİYER

-

2

-

-

FIKIH

-

2

-

-

TEFSİR

-

-

2

-

DİNLER TARİHİ (*)

-

-

-

2

HADİS

-

2

-

-

AKAİD

-

-

1

-

KELAM

-

-

-

2

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

-

-

2

-

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

-

-

-

2

OSMANLI TÜRKÇESİ (*)

-

1

-

-

TOPLAM

6

11

12

12

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI

-

-

16

18

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME

1

-

-

-

TOPLAM DERS SAATİ

40

40

40

40

DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

MESLEK DERSLERİ

TOPLAM

16

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SEÇMELİ DERSLERİ (A GRUBU)
DERSLER

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ

TÜRK İSLAM
SANATLARI

SEÇMELİ DERSLER (A GRUBU)

DİL VE
ANLATIM

MATEMATİK
VE
FEN BİLİMLERİ

SOSYAL
BİLİMLER

YABANCI
DİLLER VE
EDEBİYATI
SPOR VE
SOSYAL
ETKİNLİK
GÜZEL
SANATLAR
BİLİŞİM

FIKIH OKUMALARI (1)
TEFSİR OKUMALARI (1)
HADİS METİNLERİ (1)
İSLAM AHLAKI (1)
İSLAM BİLİM TARİHİ (1)
KUR’AN OKUMA TEKNİKLERİ (2)
ARAPÇA (METİN–MÜKÂLEME) (2)
MESLEKİ UYGULAMA (1)
İSLAM TARİHİ (1)
AHLAK VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ (1)
DİNÎ MUSİKİ (1)
HÜSN-İ HAT (1)
EBRU (1)
TEZHİP (1)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2)
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2)
SEÇMELİ MATEMATİK (2)
SEÇMELİ FİZİK (2)
SEÇMELİ KİMYA (2)
SEÇMELİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI (3)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (2)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4) (**)
YABANCI DİL EDEBİYATLARI (2)
FARSÇA (2)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2)
SOSYAL ETKİNLİK (2)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (3)
SEÇMELİ MÜZİK (3)
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (3)
BİLGİSAYAR BİLİMİ (2)
PROJE HAZIRLAMA (1)
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10.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINIF

-

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)
(1) (2)
(1)
-

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

(1) (2)
(1) (2)
(2)
(2)
(1) (2)
(2)
(2)
-

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5)
(1)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(2)
(3)(4)(5)(6) (3)(4)(5)(6)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(2) (3) (4)
(2) (3) (4)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(2)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3) (4)
(2) (3) (4)
(2) (3) (4)
(2) (3) (4)
(2)
(2)
(2) (3) (4)
(2) (3) (4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2) (8) (10) (2) (8) (10)
(2) (4) (6)
(2) (4) (6)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(FEN BİLİMLER PROGRAMI UYGULAYAN OKULLAR)
Bu Çizelge; TTKB’nin 19.02.2018 tarih ve 56 sayılı Kararı ile kabul edilen AİHL Haftalık Ders Çizelgesinin
ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Seçmeli dersler de değişiklikler yapılabilir.

(2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.)
9.
SINIF
5
2
2
6
2
2
2
5
2
1
4
-

10.
SINIF
5
2
2
6
2
2
2
2
2
1
2
2
-

11.
SINIF
5
2
6
4
4
4
2
2
1
-

12.
SINIF
5
2
6
4
4
4
2
1
2

33

28 + 2

12 + 18

10 + 20

5
1
-

4
2
2
2
-

3
2
2
1
2
-

3
2
1
2
2

TOPLAM

6

10

10

10

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI

-

2

18

20

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME

1

-

-

-

TOPLAM DERS SAATİ

40

40

40

40

ORTAK DERSLER

DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
ARAPÇA (*)
MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (Seçmeli)
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (Seçmeli)

MESLEK DERSLERİ

TOPLAM
KUR’AN-I KERİM (*)
MESLEKİ ARAPÇA (*)
TEMEL DİNİ BİLGİLER
SİYER
FIKIH
TEFSİR
DİNLER TARİHİ (*)
HADİS
AKAİD
KELAM
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI UYGULAYAN OKULLAR)
Bu Çizelge; TTKB’nin 19.02.2018 tarih ve 56 sayılı Kararı ile kabul edilen AİHL Haftalık Ders Çizelgesinin
ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Seçmeli dersler de değişiklikler yapılabilir.

(2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.)

ORTAK DERSLER

DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
ARAPÇA (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Seçmeli)
MANTIK (Seçmeli)
PSİKOLOJİ (Seçmeli)
SOSYOLOJİ (Seçmeli)
SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI (Seçmeli)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (Seçmeli)
OSMANLI TÜRKÇESİ (Seçmeli)
İSLAM BİLİM TARİHİ (Seçmeli)

MESLEK DERSLERİ

TOPLAM
KUR’AN-I KERİM (*)
MESLEKİ ARAPÇA (*)
TEMEL DİNİ BİLGİLER
SİYER
FIKIH
TEFSİR
DİNLER TARİHİ (*)
HADİS
AKAİD
KELAM
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

TOPLAM
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
20

9.
SINIF
5
2
2
6
2
2
2
5
2
1
4
33
5
1
6
1
40

10.
11.
12.
SINIF SINIF
SINIF
5
5
5
2
2
2
2
4
4
6
5
6
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
4
1
1
28 + 2 12 + 18 10 + 20
4
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
10
10
10
2
18
20
40
40
40
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ZORUNLU DERSLER

(2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.)
SINIFLAR
������������������������������������������������
DERSLER
5.
6.
7.
Sınıf
Sınıf
Sınıf
6
6
5
Türkçe
5
5
5
Matematik
Fen Bilimleri
4
4
4
3
3
3
Sosyal Bilgiler
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
3
3
4
Yabancı Dil
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
Görsel Sanatlar
1
1
1
1
1
1
Müzik
2
Beden Eğitimi ve Spor
1
1
2
Teknoloji ve Tasarım
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2
2
Rehberlik ve Kariyer Planlama
2
2
2
Kur’an-ı Kerim
Arapça
2
2
2
2
2
2
Peygamberimizin Hayatı
1
1
Temel Dinî Bilgiler
-

8.
Sınıf
5
5
4
2
4
2
1
1
1
2
1
2
2
2
-

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI

35

35

35

34

Din, Ahlak ve Değerler

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1

(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)

1

1

1

(1) / (2)

1
1
-

1
1
-

1
1
1
1

(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)

1

1

1

(1) / (2)

1

1

1

(1) / (2)

1

1

1

(1) / (2)

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1

(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)
(1) / (2)

1

1

1

2

TOPLAM DERS SAATİ

36

36

36

36

SEÇMELİ DERSLER

Kur’an-ı Kerim (4)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Dil ve Anlatım
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı
Yabancı Dil
ile Kabul Edilen Diller) (4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Fen Bilimleri ve
Çevre Eğitimi (1)
Matematik
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
Görsel sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Müzik (4)
Sanat ve Spor
Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara
Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4)
Drama (2)
Zekâ Oyunları (2)
Halk Kültürü (4)
“Şehrimiz…” (1)
Ortak Türk Tarihi (1)
Sosyal Bilimler
Medya Okuryazarlığı (1)
Hukuk ve Adalet (1)
Düşünme Eğitimi (2)
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

İMAM HATİP ORTAOKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde, kaç saat
alınabileceği ise tabloda rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan
Arapçanın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak seçilmesi durumunda bu ders, 5, 6
ve 7. sınıflarda 1’er; 8. sınıfta ise 1 veya 2 ders saati olarak alınabilir.
Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az
olması durumunda, zümre öğretmenler kurulunca öğretim programlarındaki konulardan
azaltma yapılabilir.
Seçmeli dersler, birden fazla sınıf düzeyinde alınabilir. Seçmeli derslerin öğretim
programları modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler, birden fazla sınıfta
seçilebilen dersleri, seçeceği dersin okutulduğu herhangi bir sınıfta bir kez seçebileceği
gibi, birden fazla sınıf seviyesinde veya tüm sınıf seviyelerinde seçebilir. Okulun imkân
ve şartlarına bağlı olarak farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler ile seçtikleri ders
açısından aynı seviyede olan öğrenciler için ortak seçmeli ders grubu oluşturulabilir.
Örneğin, seçmeli yabancı dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alan bir öğrenci, bu derste
henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve
başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha
rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.
İmkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı ve zorunlu ders saatine ilave olarak;
(a) 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Peygamberimizin Hayatı derslerini
(29 ders saati) almak kaydıyla haftada 7 ders saatine kadar,
(b) 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Peygamberimizin Hayatı ve
Temel Dinî Bilgiler derslerini (30 ders saati) almak kaydıyla haftada 6 ders saatine
kadar yabancı dil veya Kur’an-ı Kerim dersi verilebilir.
Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate
alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı
dil ve Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre
öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
(c)
Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan 5. sınıflarda (a) maddesinde belirtilen
dersleri almak kaydıyla 7 ders saatine, 6 ve 7. sınıflarda ise (b) maddesinde
belirtilen dersleri almak kaydıyla 6 ders saatine kadar ilave Türkçe dersi verilebilir.
Bu derste öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve
Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan Türkçe Dersi Öğretim
Programı’na dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim
programı uygulanabilir.
İsteyen okullarda dokuz (9) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin
bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü
eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve
kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)
Kur’an-ı Kerim dersinin hedeflenen amaçlara ulaşması için mevcudu 25’i geçen sınıflar,
iki gruba ayrılabilir ve gruplardaki öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her
gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek
öğretimi gerçekleştirir.
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TÜRKİYE GENELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2019 VE 2020 YKS
VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye Geneli Anadolu İmam Hatip Lisesi 2019 ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre her derece aralığında 2020 yılı verilerinde artış olduğu görülmektedir. 2020 YKS’de Sözel,
Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil, TYT alanlarında sınav puanına göre,

• İlk yüzde 19 öğrenci,
• İlk beş yüzde 109 öğrenci,
• İlk binde 214 öğrenci,
• İlk beş binde 964 öğrenci,
• İlk on binde 1.673 öğrenci olduğu tespit edilmiştir.
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2019 YKS’YE GÖRE 2020 YKS DERECELERİNDE ELDE
EDİLEN YÜZDELİK DEĞİŞİM

Türkiye Geneli Anadolu İmam Hatip Lisesi 2019 YKS’ye göre 2020 YKS’de ilk yüzde yer alanlar haricinde diğer tüm derece aralıklarının yüzdelik değerlerinde artış olduğu görülmektedir.

• İlk beş yüzde %13,54 artış
• İlk binde %27,38 artış
• İlk beş binde %44,10 artış
• İlk on binde %35,91 artış
• İlk on beş binde %37,31 artış
• İlk yirmi binde %38,82 artış olduğu tespit edilmiştir.

36

2019 YKS ve 2020 YKS’DE İLK BİNDE YER ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

2019 YKS ve 2020 YKS’DE İLK BEŞ BİNDE YER ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

2020 YKS’de Dil, TYT, Eşit Ağırlık, Sözel ve Sayısal alanlarında ilk binde ve beş binde yer alan öğrenci
sayısında artış olduğu görülmektedir.
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İlk Yüzde

İlk Binde

Öğrenci

Öğrenci

19

214

İlk Beş Binde

İlk On Binde

İlk Yirmi Binde

Öğrenci

Öğrenci

Öğrenci

964

1673
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Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok
Yenimahalle/ANKARA
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35

dinogretimi.meb.gov.tr

dinogretimiokullar.meb.gov.tr

- Ders Materyalleri
- DKAB İyi Örnekler
- DKAB Sosyal-Kültürel Etkinlikler
- DÖGEP

religiouseducation.meb.gov.tr

7

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

hafiz.meb.gov.tr

6

dkab.meb.gov.tr

- Ders Materyalleri
- İnteraktif Kitaplar
- Soru Bankası

dogm.eba.gov.tr

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

dogm.meb.gov.tr
dinogretimi.meb.gov.tr
dinogretimiokullar.meb.gov.tr
dogm.eba.gov.tr

dogm.eba.gov.tr

- İmam Hatip Okulları Modeli ve
Ülkemizin Din Öğretimi Birikimi
- Uluslararası İmam Hatip Okulları
- Öğretim Programları ve Tanıtım
Kitapları
- Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması

dkab.meb.gov.tr

- Haberler ve Duyurular
- Öğretim Programları
- İH Okulları Tanıtımı
- Yayınlar
-Almanaklar

religiouseducation.meb.gov.tr

dogm.meb.gov.tr

DÖGM Materyal

4

Uluslararası Din Eğitimi Portalı

Din Öğretimi GM

1

3

DKAB Öğretimi Portalı

hafiz.meb.gov.tr
- Okullarımız
- Akademi
- Rehberlik
- Proje/Program Hafızları

Hafızlık Yetiştirme ve Pekiştirme

2

Okullarımızın;
- Özgün,
- Örnek Teşkil Eden,
- Farkındalık Oluşturan Çalışmaları

dinogretimiokullar.meb.gov.tr

dinogretimi.meb.gov.tr

- Yarışmalar
- Etkinlikler
- Projeler

İyi Örnekler

Din Öğretimi Portalı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Web Sayfaları
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21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında

Anadolu İmam Hatip Liseleri
ve İmam Hatip Ortaokullarında
Yeni Dönem

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

