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SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özellikle-
rini yorumlar.

Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır.

SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
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5. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

5.1. ALLAH İNANCI 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Allah (c.c.) Vardır ve Birdir”, “Allah (c.c.) Yaradandır”, “Allah (c.c.) Rahman ve 
Rahimdir”,   “Allah (c.c.) Görür ve İşitir”, “Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter”, “Allah (c.c.) İle İrtibat: 
Dua”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı” 
konularına yer verilir.  

Ünite genelinde Allah’ın (c.c.) isimleri tanıtılırken öğrencilerin tecrübeleri, hazır bulunuşluk düzeyleri 
ve seviyeleri dikkate alınır; Allah’ın (c.c.) isimleri, ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinler 
aracılığıyla ‘dolaylı olarak’ verilir. Allah (c.c.) sevgisini esas alan; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen, 
öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca kültürümüzde Allah 
(c.c.) sevgisini yansıtan edebî metinlerin yanı sıra sanat eserlerinden de yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

5.1.1.    Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 

5.1.2.  Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.  

5.1.3.  Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 

5.1.4.  Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin 
farkında olur. 

5.1.5.  Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 

 Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere de yer verilir.

5.1.6.  Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 

 Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir.

 Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualara ve
kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir.

 “Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilmeye
özen gösterilir.

 Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına
yönelik etkinliklere yer verilir.

5.1.7.  Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. 

 Kazanım, Enbiyâ suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak
ele alınır.

5. 1. 8.  İhlâs suresini okur, anlamını söyler.

 İhlâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tevhid inancıyla ilgili verilen mesajlar
belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.
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Anahtar Kavramlar 

Esmâ-i Hüsnâ, hanif, tevhid, ihlâs, kıssa. 

5.2. RAMAZAN VE ORUÇ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Ramazan Orucu ve Önemi”, “Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar”, 
“Kültürümüzde Ramazan ve Oruç”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)”, “Bir Dua 
Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı” konularına yer verilir. 

Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. 
Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, ramazan, oruç, muharrem, aşure gibi konularla ilgili 
atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

5.2.1.  Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 

 Ramazan ayının aynı zamanda bir Kur’an ayı olduğuna vurgu yapılır ve Kadir Gecesinin
önemine değinilir.

 Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir.

 Farz, vacip, sünnet ve müstehap kavramlarına seviye göz önünde bulundurularak kısaca
değinilir.

5.2.2.  Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 

 Ramazan ve oruçla ilgili sahur, imsak, iftar, teravih ve fitre kavramları açıklanır.

 Düzeye uygun iftar dualarına yer verilir.

5.2.3.  Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 

 Mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası, tekne orucu gibi konulara yer verilir.
Ramazan ve oruçla ilgili örneklerde çocuk diline yerleşmiş ifadelerin yer verilmesine özen
gösterilir.

5.2.4.  Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler. 

 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci
düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5.2.5.  Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 

 Rabbena duaları ile ilgili kısa açıklamalara, duaların Kur’an’da geçtiği yerlere ve nerelerde
okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
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Anahtar Kavramlar 

Ramazan, oruç, Rab. 

5.3. ADAP VE NEZAKET 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Nezaket Kuralları”, “Selamlaşma Adabı”, “İletişim ve Konuşma Adabı”, “Sofra 

Adabı”, “Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler”, “Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı”  konularına 
yer verilir. 

Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. 
Ayrıca konuların ele alınmasında, başta ayet ve hadisler olmak üzere kültürümüzden deyiş, nefes, 

şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen  gösterir. 

 Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde
durulur.

5.3.2.  Selamlaşma adabına riayet eder. 

5.3.3.  İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 

 İletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabına da değinilir.
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6. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla;  “Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler”, “Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri”, 

“Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir”, “Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı”, “İlahi Kitaplar”, 
“Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)”, “Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları” 
konularına yer verilir.  

Ünite genelinde öğrenci düzeyine uygun vecize deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden 

yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

6.1.1.  Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 

 Kur’an’da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.

6.1.2.  Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 

 Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.

6.1.3.  Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 

6.1.4.  Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 

 Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

6.1.5.  İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 

 Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemine kısaca değinilir.

 Kültürümüzden Kur’an’a saygıyla ilgili örneklere yer verilir.

6.1.6.  Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 

 Kazanım, Bakara ve A’râf surelerindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.

6.1.7.  Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 

 Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere
öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

nübüvvet, risalet, davet, tebliğ. 
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6.2. NAMAZ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Namaz İbadeti ve Önemi”, “Namaz Çeşitleri”, “Namazın Kılınışı”, “Bir 
Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı” konularına 

yer verilir.  

Namazla ilgili konuların öğretiminde mezheplerin farklı anlayış ve uygulamaları ihtiyaç duyulması 
hâlinde öğretmenler tarafından açıklanır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

6.2.1.  İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 

 Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.

6.2.2.  Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 

 Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.

6.2.3.  Namazın kılınışına örnekler verir. 

 Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır.

 Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir.

 Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca değinilir.

6.2.4.  Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 

6.2.5.  Fil suresini okur, anlamını söyler. 

 Fil suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar 

namaz, salat, ezan, kamet, cami. 

6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Bazı Zararlı Alışkanlıklar”,  “Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri”, “Zararlı 
Alışkanlıklardan Korunma Yolları”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya  (a.s.)”, “Bir Sure 

Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.  

Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, olumsuz tutum ve 
davranışlara olumlu, akılcı ve eleştirel bir şekilde yaklaşılır. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun vecize,  

deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır. 
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Kazanım ve Açıklamaları 

6.3.1.  İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 

 Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi
zararlı alışkanlıklara yer verilir.

 Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da
değinilir.

6.3.2.  Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 
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7. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Görülen ve Görülemeyen Varlıklar”, “Melekler ve Özellikleri”, “Dünya ve Ahiret 

Hayatı”, “Ahiret Hayatının Aşamaları”, “Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi”, “Bir 
Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı” konularına yer 
verilir.  

Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere, düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. 

Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate 
alan; dinin sevgi boyutunu öne çıkaran; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen ve onların dikkatini 
çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir.  

Kazanım ve Açıklamaları 

7.1.1.  Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 

 Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir.  Bu
kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin
ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

7.1.2.  Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 

 Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır.

 İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı
olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları
güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

7.1.3.  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 

7.1.4.  Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 

 Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve
cehennem ele alınır.

7.1.5.  Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 

7.1.6.  Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 

 Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler
ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem
suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.
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7.1.7.  Nâs suresini okur, anlamını söyler. 

 Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin
nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar 

âlem, gayb, melek, cin, şeytan, ahiret. 

7.2. HAC VE KURBAN 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Hac İbadeti ve Önemi”, “Haccın Yapılışı”, “Umre ve Önemi”,   “Kurban 

İbadeti ve Önemi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 
162. Ayet ve Anlamı” konularına yer verilir.

Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. 

Hac, umre ve kurban ibadetlerinin sosyal, kültürel ve ahlaki yönleriyle ilgili etkinliklere yer verilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

7.2.1.  İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 

 Haccın Müslümanların ahlaki gelişimlerine ve Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime
yaptığı katkılara da vurgu yapılır

7.2.2. Haccın yapılışını özetler. 

 Hac ile ilgili kavramlar (ihram, şavt,  tavaf, sa’y, vakfe, zemzem, Hacerülesved) ve mekânlar
(Kâbe, Safa Merve, Mina, Müzdelife, Arafat) öğrenci düzeyi gözetilerek ayrıntıya girmeden ele 
alınır.

 Haccın çeşitlerine girilmez.

7.2.3.  Umre ibadeti ve önemini açıklar. 

 Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.

7.2.4.  Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından 

değerlendirir. 

 Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine 
(adak (nezir), akika gibi) kısaca değinilir.

 Alevi Bektaşi geleneğindeki “Kurban Tığlama Duası”na da yer verilir.

7.2.5.  Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 

 Hz. İsmail’in (a.s.) Kâbe’nin inşasındaki rolüne değinilir.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci

düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
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7.2.6.  En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 

 Ayetle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; ayette verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar 

hac, umre, kurban. 

7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih 

(a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. 
Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, 
nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

7.3.1.  Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 

 Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”,
“sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve
davranışlarla birlikte ele alınır.
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