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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İHL MESLEK DERSLERİ İL ZÜMRESİ ÇALIŞTAY RAPORU 

 

a. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili 

Görüşler 

KUR’AN-I KERİM: Bu derste sınıflar üç-dört gruba ayrılabilir. Gruplarda not 

derecesine göre öğrenciler sınıflandırılabilir. Böylece öğrenciler kaynaşmış olur. Zayıf olan 

öğrencilerden başarılı öğrenciler sorumlu olur. Değişik uygulamalarla öğrenciler 

mükâfatlandırılabilir. 

9. Sınıflarda tertil usulü uygulanmak üzere yüzünden okumaya önem verilmelidir. 

Hızlı okunduğunda yanlış oranı arttığı gibi Kur’an’a hürmet de ortadan kalkıyor. 

Öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre koro çalışması veya bireysel metotlar 

uygulanabilir. Mümkünse veya varsa derslere hafız öğretmenler ya da yetenekli 

öğretmenler girmelidir. Yüzünden okumalarda fem-i muhsin karilerin okuyuşundan, 

öğretmenin okuyuşundan ya da iyi okuyan öğrencilerin okutulmasından faydalanılabilir. 

Sure okutulacaksa yüzünden okumaya önem verildiği gibi surede geçen kavramlar 

ve konular da verilmelidir. Ayrıca ezberlerin tam olması için önce yüzünden okumanın 

halledilmesi lazımdır. 

Ezberler dinlenirken hataların düzeltilebilmesi ya da öğrencinin hatalarını 

görebilmesi açısından yazdırılmalı ve öğrenci okurken hataları işaretlenmelidir. Bu konuda 

öğrencilerin karşı çıkışları dikkate alınmamalıdır. Surelerdeki ilahi mesajların anlaşılması 

açısından mahreçlere ve tecvit kurallarına önem verilmelidir. Programda olmamasına 

rağmen tenvin ve nun-u sakin ile ilgili tecvitler 10. sınıfa temel olması açısından 9. sınıfta 

verilmelidir. Meale daha çok 11. ve 12. sııflarda önem verilmelidir. 

9. Sınıflarda ders saati sayısı artırılmalıdır. Bütün sınıflarda yüzünden okuma 

sayfaları azaltılmalı, 10. sınıfta da ezber sayıları azaltılmalıdır. 
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Yüzünden okuma ve ezber hataları akıllı tahta üzerinde işaretlenmeli, öğrenci 

hatasını anında görmeli ve not verilecekse o anda verilmeli ve öğrenci notunu anında 

öğrenmelidir. Sınıf içinde okuduğu ezber mp3 olarak kaydedilip daha sonra dinlenerek 

hataların giderilmesi yoluna gidilebilir. Böylece öğrencinin durumu veli ile paylaşılmış olur.  

Yanlış ezberlemeleri önlemek için öğretmen öğrencilere mp3 formatında ezberleri 

gönderebilir ya da tavsiyede bulunabilir. 

Dönem başlarında önce ezberler halledilmeli daha sonra yüzünden okutmaya 

geçilmelidir. 

Durumu zayıf olan öğrencilerle İlahiyat alanında çalışacak olan öğrenciler kurslarla 

desteklenmelidir. 

Bıktırıcı olmaması açısından ezberler öğrencinin kişilik ve kabiliyeti dikkate alınarak 

kolaylaştırılabilir. 

TEFSİR OKUMALARI: Derslerde olabildiğince teknolojiler kullanılmalı, öğrenci ile 

öğretmen arasında iyi bir etkileşim sağlanarak bilgiler öğrenciye daha güzel aktarılmalıdır. 

HADİS: Bu derste usul bilgilerinde fazla teferruata girilmemeli, ezber hadislere 

önem verilmeli, bunların hayata geçirilmesi açısından öğrencilere rehberlik edilmelidir. 

Sınav başarısı için değişik tekniklerle ders kolaylaştırılabilir. Kur’an-ı Kerim dersinde 

olduğu gibi akıllı tahta ve mikrofon kullanılarak ezber hadisler dinlenebilir. 

TEFSİR: Usul konularında fazla teferruata girilmemeli, yardımcı kaynaklarla 

desteklenmeli, günümüz müfessirlerinden örnekler konulmalı ve Tefsir metinleri Kur’an-ı 

Kerim ezberleriyle birlikte gitmelidir. 

FIKIH: Bu derste de usul konularında teferruata girilmemeli, ibadet konularına daha 

çok önem verilmeli, görsellik gibi güncel metot ve tekniklerden faydalanılmalı, namaz gibi 

konular işlenirken ibadet alanlarından azami derecede faydalanılmalıdır. Ayrıca 

Diyanet’ten kaynak desteği alınmalı, bunlardan derslerde faydalanılarak teşvik ve not 

açısından öğrenci değerlendirilmelidir. 

TEMEL DİNİ BİLGİLER: Ders saati yetersizdir. Ya ders saati artırılmalı, ya da 

konular azaltılmalıdır. 

SİYER: Kitabın içeriği yeterli olmadığı için ek kaynak, görsel ve işitsel materyaller 

kullanılarak ders daha zevkli hale getirilebilir. 

AKAİD ve KELAM: Kitabın içeriği yeniden değerlendirilmelidir. Konu başlıkları 

altında birbiriyle uyumsuz paragrafların olduğu görülmüştür. Konu başlıkları ve alt 

başlıkları öğretmenin rahat işleyebileceği ve öğrencinin rahat anlayabileceği şekle 

getirilmelidir. 
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KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ: Konular işlenirken beyin fırtınası, soru- cevap, 

münazara gibi tekniklerin kullanılması derse katılım ve anlaşılması açısından uygun 

olabilir. 

HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA: Bu derste teorik konulardan çok ezberlere ve 

bunların uygulanmasına önem verilmelidir.  

MESLEKİ ARAPÇA: Okumaya ve yazmaya büyük önem verilmelidir. Böylece 

parçaları anlamaları, konuşmaları geliştirilebilir. 

Konuşma metinleri öğrencilerin karşısında uygulamalı olarak yani drama ve 

canlandırma şeklinde işlenebilir. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik 

Alt Yapı ve İçeriklerle İlgili Görüşler 

EBA’da İHL Meslek Dersleri için yeterli materyal bulunmamaktadır. Bu dersler için 

materyaller hazırlanmalı ve EBA’ya yüklenmelidir. 

İHL’lere TEOG sınavında yüksek puan alan öğrencilerin gelmesi konusunda gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. Aksi halde okulların akademik başarısı ve kalitesi düşecektir.  

 Akıllı tahtalar etkili bir şekilde kullanılarak dersler daha anlaşılır ve zevkli bir hale 

getirilebilir. 

 Ders araç-gereçlerinin takibi mutlaka yapılmalıdır. 

 Derslerde konularla alakalı kaynaklar tanıtılmalı ya da kütüphaneye gidilmelidir. 

 Yardımcı kitaplar okutturulup değerlendirme yapılabilir. 

 

 c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklerle 

İlgili Görüşler 

 Hadis,  Siyer ve Fıkıh dersleri ve meal için yarışmalar düzenlenebilir. 

 Mübarek gün ve gecelerde halka açık programlar tertip edilebilir. 

 Başarılı öğrenciler ödüllendirilebilir. 

 Başarıyı artırmak ve motive etmek için ders dışında öğrenciyle ilgilenilmelidir. 

 Veli-Okul işbirliği açısından öğrenci ve veliler için yemek programları düzenlenebilir. 

 Ebru, hat, resim gibi öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirici etkinlikler yapılabilir.  
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d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler 

 Problemli öğrencilerle birebir görüşme ve ilgilenme onları kazanma açısından uygun 

olacaktır. 

 Derslerde konular günlük hayatla bağlantı kurularak anlatılmalı ve değerler 

eğitimine de önem verilmelidir. 

 Velileri eğitime katma ve çocuğunun durumunu bilmesi açısından etkili bir iletişim 

kurulmalıdır. 

 Derslere motive etmek için bir fıkra ve hikâye ile giriş yapılabilir. 

 12. Sınıf meslek dersleri programları YGS ve LYS sebebiyle hafifletilebilir. 

 Okulda dil sınıfı açılacaksa meslek dilinin dışında dil olmamalıdır. Bir dilde başarılı 

olamayan öğrenci, diğer dili hiç başaramıyor. 

 Derslerdeki başarının artması, ders araç-gereçlerini bolca ve verimli kullanma 

açısından ders sınıfları sistemine geçilmesi daha uygun olabilir. 

 Fizik ve Kimya laboratuarları gibi öğrenci eserlerinin sergilendiği özel sınıflar 

oluşturulmalıdır. 

e. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler 

 Öğretmenin reel başarısını görmek için, öğrenci başarısının adil bir şekilde tespit 

edilmesi için ölçme ve değerlendirme kural, ölçüt ve özelliklerinin iyi tespit edilmesi gerekir.  

 Öğrenciler, dersler bazında yapılan ortak sınavlarda yüksek başarılar elde 

etmelerine rağmen girdikleri YGS-LYS gibi sınavlarda aynı başarıyı gösteremiyorlar. 

Dolayısıyla bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için sınavlarda soru sorulan derslerde üst 

sınavlara hazırlayıcı sistemlerin ya da teknik ve metotların uygun olacağı ifade 

edilmektedir. 

 Dersin özelliğine göre sınav soru çeşitleri iyi tespit edilmeli, karma soru sistemi 

uygun olacaksa o kullanılmalı, test tekniği uygun olacaksa bu kullanılmalıdır. 

 Proje ve performans görevleri öğrenci başarısına etki edecek ya da zorlayacak bir 

özellikte yaptırılmalıdır. Mesela Kur’an-ı Kerim dersinde bir sonraki yılın ezberleri proje 

ödevi olarak verilebilir. 

 Kur’an okumanın, öğrenmenin, öğretmenin, ezberlemenin önemi ve yöntemleri 

öğrencilere kavratılmaya çalışılmalıdır. 

 Sınıflardaki farklı düzeydeki öğrenciler sebebiyle, ortak sınavlardan birisinin tek 

olarak ders öğretmeni tarafından yapılması o sınıfa ait başarının tespiti açısından 

uygundur. 
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 f. Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar 

 Okullarda istenilen üstün başarının elde edilebilmesi için meslek dersi öğretmenleri 

“hepimiz bir ekibiz” anlayışıyla derslerini vermeye ve hatta diğer öğretmenlerle de gereken 

birliği ve bütünlüğü oluşturmaya çalışmalıdır. 

 BEP’li öğrencilerin başarısı için uzmanlardan faydalanılması uygun olacaktır. 

g. Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen 

Eğitimi, Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, 

Kariyer Günleri, Meslek Tanıtımı vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazma, Okuma 

Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar 

 Kulüp çalışmalarına ve etkinliklerine çok önem verilmeli, öğrencilerin kendilerini 

ispatlamaları ve sorumluluk sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

 Okul ortamında hafızlık yapmaya çalışan ya da pekiştirmek isteyen öğrencilere 

onları dinleyerek destek olunmalıdır. 

  Öğrenciye değer verildiğini göstermek ve başarısı için veli ziyareti çok önemlidir. 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile İlgili Görüşler 

 Öğretmenler bilgi, beceri ve kaynaklarıyla derse hazırlıklı gelmeye çalışmalı, dolu 

dolu ders işlemesiyle öğrenciyi kendine hayran bırakmalıdır. 

 Tavsiye Kitaplar: 

 Thomas GORDON / Etkili Öğretmen Kitabı 

 Üstün DÖKMEN / İletişim Çatışmaları ve Empati Kitabı 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy 

ilçelerinde görev yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

 

Raportörler 

             Sefer ÖZDEMİR                                                               Hasan TOPKARA 

         İHL Meslek Dersleri                                                            İHL Meslek Dersleri                                                                                                  

          Zümre Başkanı                                                            İlçe Raportörü 

 


