
{CAMİLERDE KUR,AN ÖĞRETiMİ HAF.IA §oNU KUR,Ata KURSLARJ PRoGRAİ'I,
IryGI]LAMA ESASLARI

B, nlu.ulr,..1- Kur'an kuslarüna gelen öğfenciler başta ohrıak ilzeİe öğrencilerin halta sonlafıruaırıaçL etkinlikle. vasıtasıyla dalıa nitelikl i hale getirmelerini, yaygın din egirlİ,ıi l,i.*İİ"İna"" y,l toy,faydalanmalanna jmkan sağlamayı, Kuf'anr Kefim ," a-irİ-tilgil"lİ llgll İİİgi *"bo";l".ini
anırrnalarınr, dini ve ahlaki gelişim göslermelerini. olumlu ıutıım ie davranişıannitaırı sagıamay,,sosyal ve iletişim becerileri g€liştirmelerini hedefl emektediı

Hafiaİk 4 saatt€n oluşan pro8rarr\ her biri ı2 haftr48 saat olmak tlz€ıE iki dörıem halinde toPlam 24haiia./96 saatten o|uşmaktadıı

PRocRAMIN ETKiN vE !TRiMLi YÜRÜTü.LMESi İLE iLGİLi HUSUSLAR
ı. 

İroeraml Camilerde Kııf'an Ögreıimi kunıarı kapsamlnda hazlrlandlğılüan, uygularna
. hususuDda Camilcrde Kur.an Ögreıimı prograrrtnln genel mev/uall esas a!lnaaa}itııZ. rrogramln uygulanmaslnda Baş[anllkça ilan edilec€k eğtim-öğetim ıakümi esas aiınacakt|r.3. Prograrrun 20l9 yılü ders iayıt işlemleri, vu, x*'* r-ro]".,İ"'**i*r*, 

'İi.io,or.ro''ıarihine kadar geçekl€ştirilecektir. Sonraii dönerrılerle ilgİİi till.,'}OÖ-ZJZÖ 
'yg"l"r*Esa§larü ile biIdiriıecelıir

,l. ] 6 Mart'ta eğitime başlayan üğfeticileri n ders leri 2 Ha.l,n'd4 23 Mart'ta başlayacak olanları nise 9 Haziran'da tarnamlanacakür
Prograrrl Din Hizmetleri slfuflndaki Frsonel tamİndan yü tiileceİtir,
Ueneı olafaİ yelişkinlere yöne]ik uygulaİhakla olan camiIelde Kuf.an Öğleİimi prograrnlnakaytıh olan öğenciler aynl aİıda ..Carnileıde 

Nur an uğeıtnu Hafta Sonu Kuf.an Kuİslan..p.ogranİna kay!t yapllamayacak!r,
Prog.am 15 öğrenci ile açtlacaktüı
Pfograma biröğİencj en 

'izla 
] yll kaydedilebileclktir.

ilill'İ".'#*" 
oluŞan p'o8ram. 2 saaıi cumartesi, 2 saati w* güntı olacak şekilde

ı0. camilcrde küır.an ÖFedmi Drocramlnr|a dersi, olan öğrlicjler camilerde kur.arı Öğreıimi
,, HaRa Sonu Kur'an Kurslan Proğmını aynı arıaa açanıayacakjardltrl. rrogramda Eöre\ a|acak öArelicjler. fa*ll z2rrıanlaıda açıIan Carnilerde KuI.an Öğelimj veCamile.de Kur'an öğfetimi Hafta Sonu Klr.an Kr"l". P.e.-1";;-";g;;X; rr-l,
.^ Kararnamesi kapsan]rnda yıtda en fara lOO saat * a." *.İİ"l"İİ*"l#" "*""
'' lT,fl;..n"|' şanlafı eğitim-i'ğreıime uy8un olduğu mtiniiııiı.çe u.iiı.nen 

"um: 
,.yumu§ıemıIatnda uygu]anacaktür,

lJ, ku'an kufslannda kl7 öğtrıcjlere yöneljk hana sonu kıııs düzenlemek jseyen k,,.an kursıloğreıicileri. mevcuı me\zuaı ger€ği ihıiyaç odail, rr.."n l.r..l"n.l Ofr"İ r.rlr".O""*J+J ve}a 4 ü2 altema|iflerini u}gulavahiİmetrcdir. O"l"v,"İll C-"mT.#'İ,İİ# Ög*,'.'
11|,1_r::,.[ y'": rursları lıoğrru rurt" k,"|*,,d;;;;;;;;;; }-*,.,*,n."olsıeyen öğreli(iler ise müftiilükçe belirlenüıı. p.og*m. z.:s v"i ",al;öff#;ff lTi;:tr İT,.#lİ;Jt :fl]'ffi:i :.#"*:

_ _ sn|r]a( ögencilerin yaş 8lupları dik-kale aJ|naraİ oıuşurulacaktır,lS. Programda yera]an konular mıüatabınse'
çerçevesinde işlenecekıir_ 

vıYesı' Programın genel arııaÇları ve uygıılaüna ilkeleri
l6. Konulann Kur'an ve sürneı büt{inlüği

işlenmesine dikkat edilecetlir - lnde' sahih dini bilgiyi esas alan bir yaklaşım|a

l 7. s,|llflann olu$uru|rnaslnda ögr€ncilerin v
bu|undıırulaca.k ve egitirrıle ilqili h". ;iİ.Tlil 

ö.ry"iT.dufumu gibi hüuslaI göz önürıde

edilecekıir 
..-, vır unsurun öğİencilere göIE dtizenıenmesine dikkat

6.

E.
9.



18. Program kapsamında Başkanlığrnrz tamfından Kur'an kunlanna yönelik hazırlanan
materyaller es€s aİnacak, aynı zamanda Başkanlüğmıan çoculdara ve gençlefe yönelik diğer
)aylnlarlndan d3 in*iirı]ar ölçilsünde fayda]anılacalılr

ı9. oğrencilerin namazlannü kllabilec€k düzeyde stre ve dü]a öğerımeıerine öncelik verilecek ve
_^ cemaatle namaz gibi topl u yapılan ibadeılere katılmalarü teşv-ik edilecektir.
20. Eğitim süİecine yönelik İehberlik etme. izleme ve değeriendirrne çallşmalarü müftüliiklerce

yapılacaktür.
2l. Program. \ aaz !e hutbelerde. medya. aliş, el llanl Vb. araçlarla halklm'za duyurulup tanltıml
__ yapllaca](ur, A}rlcd bu ulgulama esasları ilgili personele irrua ka§ıllğ lebliğ edi ıec;ktir.
22. Programa. Diyanet işleri Başkanlüğü 

-Eğitim 
uır-"ıL.i c"i"l--'-i"luaiııugu

_. @ Jresinden ulaşııabilecekıii.

". ::jjfl]]İlT]::1 !:ırlaıran afişler. hnpsr/egiı iİrhizntetleri.dil-anet.gov.tr adrosinden allnıpmunululler l,ırallndan basllaral,. Pro8ram lan(lmlnda kultanl]abi!ecektir,



ıĞiriıvı rıizvgrrnni cENEL MüDüRLüĞü

DIJYURU

Alücü : l'üı1 il,/ilç(] Müfttihkleti/Öğreticiie.
Konu : Camileı.]e Kur'an Öğıetimi Hafta Sonu Kur'an Kı.ırsları ProgıamıSavı :2-1

cfuVİLERDt KUR.AN öĞREriMi HAFIA soNU KUR,AN KURSLARI PROGRAİ,iı' 
Başkanlıgımız, vaz Kur'an kurslarında Veörgüneğitim süıecinde Kur'an-ıKeıim

Ve dini biigiıer alallıİıda eİde elliterr bilgi ve beterilerin 8!,liştirilnıesi, t rgün eğitime
deı,anr t,dcrı ijts?nci|eriır okul d§mdaki zanralrlaİrnın a-maçlı etkinliklgı" v65ıtaslyla
niıelikli ha]e getiri]ınesi, nıuhatapların cami ı,e Kur'an kuısianyla ula., il.,Uşi-İeıl-nin
güçlendiriIeIek devdm ettirilmesi amac|vla calııilerde Kuı/in Öğİetimi a.rt" soor.Kur'an Kııısları Pıogıamı'nr ytriiİlüğ€ koYnuşfuİ,

Camileıde Kur'an ÖFetimi Hafta s(|nü Kur'an Kıııslın PtogİaJfu 2019 y | İI.Dönen| 21 Evtül 2019 Cıımaıtesi günü başlayacalitır. Ogr"1.1". İ"-r-İ",, ,O*-ülerinden dcrs açülış işlemle , başIangıç taİihi t6.09.2O19 seçilcrek ,vaprlabilecck vebğrenrilcr bugiind.n itibaren ön kaJ-lt olafak kavıtedilebılecektir. **u gona**"
işlcmleri ise dönem başladıktan sc,nİa gerçekleştirilebilet-ektir_

Ptogranıııı _vaz Kuı'an kuıslanna clcvam e,den arğrencilcİe vt, velileıeı,luvurulması, EK're ),er alan afişin latand.rşıaİm ve ogıencile"rimizin gorcbitecekıeri
verlere asılnrası hususuııda,

Bilgi ve 8ere$ni rica ederim.

EĞfriM HİZMEILERi GENEL MüDüRLüĞü

Saliha BiLGi(:
Ya}gın Din Eğilimi Daire Başkan]

AÇ hLAMA au dUyuru l]q,l uy9!lama esasiaı Uviqonoen me!.cehİ . al 
'c. r..ml tebl,cal nltoliğindo ol
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T.C.
CUMHURBAŞKANLtĞI

DiyAN ET işı,nıi nışxaN ı-ıĞı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

CAM i LERDE KUR,AN öĞnEriui
HAFTA SONU KIIR,AN KURSLARI PROGRAMI

Ankara-20l9



Bu öğİetim pİogramırrn uygrlao-a",,
l5.01.2019 tarihli ve E.tl475 sayılı Başkanhk onıyl ile uygun görülmüştür.
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Progİamda yer alan Kur'an_ü Kerim I dersi ögencilerin bilgi diizeyleri ve haar bıılunuşlulJaIüna
göre "Elif_Ba" ve "Yüzüne'' şeklinde iki fajkh diizeyde yapülaJıdlrılmlşhf.

Program]a ilgili uygulama birliğinin sağlanmas|, der§lerin hedef ve kazanlmlaİtna ulaşılmasl
amacıyla her bir dersle ilgi]i öğrctim ilke vğ esaslanna yer verilmiştiİ.

ry. PRoGRAMIN UYGULAMA iLKELERi
ı. Programda yer alan konular müatabln seviyesi, programln genel amaçIarı ve uygulama ilkeleri

çerçevesinde işlenecekti..

2. Programın etkin ve verimli bif şekilde yiiİiitülebiımesi için öğreticiler öğrencilerle güçlü bif
iletişim kuIma, yakın ilgi gösterme, programün kaz.anlmlaİl hakkında onlan bilinçlendiıme ğbi
hü§uslara azami ölçüde dikkat edecek, böylece öğencinin kendini rüatça ifade edebileceg ve
kişilik gelişimini destekleyici bir eğiıin oftamınün oluşlurulmast sağlanacalllr.

3. Esnek çerçeve öğTetim programü anlayüşlna dayalı olank haar]anan ..Camile.de Kul'an
Ögretimi Hafta sonu Kur'an Kuİslaİ Programl'nda öğftticile., programln genel amaçlaİl
doğnrllusunda ögrencilerin bilgi düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlalünı dikkate alaiak muhtevanın
sünrrlarlnı belifleyebilecek; neyi, ne kadar ve nasll işleyeceklefine kendilefi kafar
verebileceklerdir.

4. progfam kapsamında kaynak olaıak Başkanlüğüm|zca kıır'a,, kurslaıüna yönelik hazrlanan
materyaİİer esas allnacakhr. Bununla birlikte Başkanllğımızn çocuklaİa ve gençlere yönelik
diğer yay I nlarından da imkenlar ölçiisünde faydalanllacaktlr.

5. Öğreticiler, Başkanl|ğmlzca Ku,'an kursla,na yönelik lespit edilen Kitap okuma Listesi'nden
öEIencilerin seviyelefine uygun kitaplar belirleyecek; okuma ve değeflendirme etkinlikleıi
yapllacaktlr.

6. Ögencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve bece.i|erin öğİencilerin ge.çek yaşamdaki
ihtiyaçlaılyıa örtiişmesine dikkat edilecek, bu bağlamda konııların insaı hayaıına katıüğ
kazanlmlaf a Vurgu yapülacaktlr.

7. Eğitim sürecinin tiim unsurlaflnd4 öğrencile.in insarl değeİli kılan davranışla. konıısunda
faİkrndallk kazanmalaİlna katkı sağayacak bir yaklaşüm b€nimsenecekir.

8. sınıftarın oluştıırırlmasında öğencileain hazıf bulunl§ıuklaİlnın yan, slra yaş arallğ, öğ]renim
durumu gibi hususlaI da göz önüode bulunduİürlacaktlf.

9. Eğitimin tüm süreçle.inde öğfencilerin pedagojik ihliyaçlaİı dikkate alınacalq eğilimle ilgili her
bir unsurun ögencilefe görc diizen|enmesine özen gösterile§ektir,

10. Konula n işlenişinde kolaydan zofa, somuttan soyuta yakrndan ıızağa vb. öğretim ilkeleri göz
öniinde bulırndurulacakur.

lı. Eğitim_öğretim süresince miimkiin olduğunca öğfencilerin aktifkatıllml sağlanacakır.

5.
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12. Eğitimin etkin ve verimli yürütülİne§i için konunun özelliğine ve yaş gruplafina uygun olarak;
örnek olay inçelemesi, drama, münazara, sorutevap, anlatım, sunum, taftşma vb, farklı
öğretiın yönıem ve teknikIerinden yararıarıılacakttr.

13. Programda yer vefilen konu|a, işlenirken, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmasına dikkat
edilecek, biıeysel fa*lıllklaf ve müatapl.rnn haar bulunuşluğu daima göz önlinde
bulundurulacattür.

14. Öğencile.in yanlış ya da eksik dini bilgi ve anlayüşlafl, pedagojik ilkeler doğrultusunda
diizsltilmeye çallŞllacakır.

15. Öğİenciıerin namazlarını kllabilecek dijzeyde süre ve dua öğrenmelerine öncelik verilecektir.
16. Öğencilerin ku§ süresince, cemaatle nainaz gibi toplu yapılan ibadetlere katülma)a.ı teşvik

edilecektir. Bu namazlarda uygun göriilen öğencilere t€şvik amaçlü ezan ve kamel uygulamalafı
yaptü.ülacakt,r.

17. Öğrencilerin Başkanlığımüzca yür0tülen hizmetleri tanımalaft noktaslnda sabaı namazü
buluşmalarü, cami-gençlik buluşmatalı gibi etkinliklere kaİlımlarü sağlanacakür.

18. Milli birlik Ve beraberliği güçlendiricj] sevgi, saygı, kaİdeşlilq a*adaşj,lq dosıluk bagaİlnı
pekiştirici; vatan, millet, bayrak, şehillik, gazilik gibi mil]i değerlerin ve kavramlann
benimsenmesin€ özen gösterilecekti..
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v. DERSLER Vtr KlitrDiLtrR TABLosU

KIJR,AN-I KERIM l . Kur'an-ı Kerim, DiB Yayınlafı.
. Tecvidli Kur'an okuma Rehberi, DiB Yayınlaıü.
. Kuaan-ı Kerim'deki süreleriTarıyalIm. DiB

Yayınlan.
Kur'a.rı Terimleri sözlüğii, DiB Yay|nlaİı.

TEMEL DiNİ BiLGiLER
. Yaz Kur'an Kurslafl Dinimi Öğreniyorum. DiB

Yayınlafl.
. Yaz Kur'an Kurslafı Etkinlik Kitabım, DiB

Yayınlarü.
. Dinim islem, DiB Yayınları.
. Hz. Muhammed'in Hayatı, Proc Dr. Casim Avcü,

Mevlana ldris, DiB Yayınlaü.
. Kur'an_l Kefim'iAnlamalq DiB Yayınlarl.
. Peygamberimizin Hayatı, irfai Yücel, DiB

Yayınlan.
. islan l!mihali. Lülfi Şentük-seyfe|tin Yazıcü. DlB

TIıMEL DiNi BiLGiLER_ı

KUR,AN-I KERIM-2

TEMtrL DıNl BILclLtrR_2

s. N- DERsLcR HAFTALIKDERS
sAATi

TOPLAM DERS
KRDDisi

,|,AItAI{t-^N]LABlLtrK KAYNAKLAR

l. Dltzcy

2 2\lz=21

2 2\.12=21

2, lrij,zey

2 2\|2=21

2 2\l2=21

ToPLAM 96 saaı



Vİ. DERSLER VE KONULAR

A. KUR,AN-I KERiM

l. KUR,AN-I KERiM DERsi GENEL KAZANIMLAR!

Bu dersialan öğrenci;
y' Kur'an-l Kerim'in insan hayatındaki önemini kavraİ.

/ Ku.'an-ü Kerim'i okumanrn önemjni kavrar,
y' Kur'anı Kerim'i doğru ve usulllne uygun olafak okur.
r' Tecvidle ilgili temel kurallajı bilir.
y' Kur'an_, Kerim'den baz sfıreleİi ezbere okur.

/ ibadetlerde ve günlük hayatta sıtça okunan dualafl bilir.
/ K|sa süre ve düa]arın temel anlam|arlnı bi]ir.

2. KUR,AN-ı Kf,RiM DERSİ ÖĞRİTiM iLKE vE ESASL.{RI

ı. Kur'an-t Kerirn'in bif hayat kitabl olduğu ön planda tufutamk öğencilerin Kuİ'an hakknü
8enel bilgileİ edinmesi amaçlaİmalıdır.

2. KW'an_ı Ke.im öğfenmenin önemiyle ilgili ayet ve hadisl€fden ö.nekleİ verilmelidir.
3. Kul'an sevgisi ve bilincinin kazandı.ılmasl için medeniyetimizden konuya ilişkin örneklere yef

verj!melidir.

4. Yüz0ne veya ezbere okurıan sürelerin anlamlatı uzelinde klsaca durulmalü, öğIenciler dua ve

süre!erin anlamlaIınü öğ€nmeye teşvik edilmelidir.

5. kurs başında öğ:renci]edn kur'an-l kerim dersi açlsından seviyele.i mutlaıa tespit edilmeli ve
gelişim diizeyleri kurs süesinçe takip edilmelidir.

6. Kur'anı Kelim derslefi ..sevilen bir Kuaan'' anlaylşl çerçevesinde öğenci merkezli
işlenmelidiI.

7. Deİslerde Kur'an oküıma becerisinin kolayca kazanülabileceği iiz€rinde durırlmalü, ak.i ifadeler
kullanmaktan kaçünIlmalldr.

8. Öğ.enmenin bireyselIiği gözönünde bulundurulmalüdür.

9. Elif-Be'daki öğrenciIerin Kur'an'a geçmesinde acele dav.anllmamalü, Kur'an öğenmenin
hazını yaşatacak nitelitle motivasyonlaıla birlikte yapıla§ak etkinlik ve alıştırmalafla kumlların
öğaenilmesi sağlanmalıdıf .

l0. Ezber konularünda devam|llığın sağlafiması amacüyl4 ezberlem€de giiçlü çekilen dua ve
süreleİ olduğunda öğrctiıJi ta.afındaİ konularün yeİleri değiştirilebilecektiİ.

lı. Haİflerin doğru ve diizgiin tetaffuzla öğretimine özen gösterilmeli, fakat bu konu tlzerinde
fazlaca duraaak öğencile.de bıkİlnl ık oluşturulmamal Id lr.

l2. Öğrenci]erin okuyuş hataları pedagojik biryaklaşlmla kendi]erine faİk ettirilmelidir.



13. Öğrenmenin kalıcl hale gelmesi için ögfetici örnek okuyuşlaİ suDmalt; her ögreficiye ııygulanıa

flrsatü vermelidir.

14. Bireysel okumalar yanlndatoplu okıma etkinlilderine mutlakyef verilmelidir.

l5. Kur'an öğretiminde 'metn;n görsel sunumu örnek okuyuşlar, bireysel okumalar, toplu tekarlar,
okuyuŞui değerlendi.ilmesi'gibi öğretim teknik]eri etkin bir Şekilde kullanılmalıdtr.

16. Kur'an okumayü bilen öğencilerin seviyeleri dikl(ate alınarak yüziine defslerinde Fatiha

siiresi'nden başlanajak hatim takip edilebileceği gibi Yasin, Mülk Siresi gibi ö&etici talafından

beliılenen süreler de okunabilecektiı. Ayrüca progİamın ezber böliimiinde yer alan konularü

tamamlayan öğrencileı, öğreticinin bel;rleyeceği diğer süfe ve aşıılan da ezberleyebileceklerdir.

17. Ytizüne seviyesindeki öğrencilere yiizünden ve ezbere okumalar esnasında tecvid kuralİafi
pratik olarak tatbik edi]ecek, ayrıca teor;k bilgiye zaman ayrülmayacaktlı.

18. Kursa devamlılüğün sağlanmasünda motive edici bir unsuİ olan Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeleri
konusunda öğIenci]er teşvik edilmelidir,

ll



3. KUR,AN_I KERiM DERsi KoNULARI
KUR'AN-I KİRiM-ı (l2 hıfta x 2 saat =2lı saat)

.} Kur'an_ü Kerim okumaya ciriş
. Dinimjdn Kur'an Öğelrmeye Verdiği Değer
. I layat Kitablmız Kur'an
. KuaaI-ı Kerim Neleıden Bahsedeİ?
. Kuaan-ü xerim'in iç Dii7cni (A}eı. §ire. Hi,,ip. ( ü,, ve lşireıleri,
. Kur'an Tilaveti ile ilgili Bazı Kavrarnlar (Tecvit. Hatim vb.

. itk derste islam'ın iki ana kaynağlndan biri olan kı]r'an-ı kerim'i öğıenmenin
hayatımüzdaki yeri ve önemine değinilir. Bu çelçevede Kur'aiı öğenmenin önemiyle
iıgili ayet ve hadisleıe yer veriıir, Kur'an'l neden öğenmemiz geİektiği iizerinde
durulur.
. Kur'an_ı Kerim'in ana konulaİından örnekler verile.ek Kur'an'ln yaIatılış, insann
Allah'4 kendisine, ailesine, diğer iflsaİlara ve çevre§ine karşı görevleini anlatan
klsaca hayatımıa en güzel şekilde yaşamanln kura|larmı öğreten bi. kıla!ırz olduğu
vurgulanf.
. kur'an okumayı bilen öğencileıin seviyeleri dikkate alınaraı yiizüne dersleıinde
Fatiha süresi'nden başlanaİak hatim takip edilebileceği gibi Yasin, Müik süresi gibi
öğretici taraindan belirlenen süreler de okunabilecektir, Ayrıca programln ezb€r
bölümünde yer alaı konulaİı tamamlayan öğenciler, öğreticinin belirl€yec€ği diğe.
süre ve aşı.ları da ezberleyebileceklerdir.
. kur'an haıflerinin isimleri, malıreç ve süfatla uygulama]ı olaıak gösterilir.
. Haıekelerin harflere kattüğı ses değişikliklefi faIkll ömeklerle gösterilerek
öğrencilerin ketimeleri doğu okuyabilmelerine kath sağIanrr.
. cezn ve şedde işafetlerinin kelimelerin okunuşundaki işlevine değinilerek söz
konusu işaİetlerin harflere kattrğı sesin maİiyeti öm€klerle anlatllt..
. Tenvin işaretinin kelimelerin okunuşundaki işlevine değinileıek, söz konusu
işaretleriD hart']ere kattığ, sesin mahiyeti ömekleİle arııatılır.

a ElifBi/Kur'an'ı Güzel oknyoruz

Harf'ieri Tanıma
Harfl erin sesIendirilmesi
Harekeleri Tanıma
Harfl erin I larekclcrle okuDuşu
Harflerin Ke]ime içinde okunuşu
cezın vc CezimIi Ke]imelerin okunuŞu

Şedde ve Şeddeli Kelimelcrin okunuşu
Tenvin ve Tenvinli Ke]imelerin okunuşu
Med Harflerj ve okunuşu
Zamir ve okunuşu
Lafzatullah'ln okunuşu
Kur'ın'ı Yiizüne okuyoruz
Fatiha si]resi
ya5in süresi
Mülk Süresi

lYüzüne okumay| bilen öğencile. doğ.uda Yiizün€ S€viyesinden ba§latılacaİhr

)
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a. sirclcr vc Dualar Ezb€rtiyoruz
. Eİzü Besmele

Tekbir ve sahvat
Rabbi Yessir Duasl
subhaneke Duasü

Yemek Duası
Faliha süfesi
ihlas süresi
kevser siiresi
Asr süresi
Talİyyet Duzs,
salliBaIik Duası
Rabbena Dualarl
Amentu Duasl
kunut Duaları
Ean ve Kamet
Fil süIesi
Kureyş siresi
MaOn süresi
kafirün süresi
Nasr sfuesi
Tebbet sıresi
Feıaı süresi
Nas süresi
Ayete'l_Kürsi (Bakafr255)

]3

)

. Ez-berlenecek dua ve streler öncelikle öğretici taraflndan okunur. Ögrencileıle
birlikte okuma etkinlikleri yapıllr,
. Öğrencinin işitsel kabiliyetinin kullan,lmasıyla yaphılan ezberler daha sonra
öğretici taraflndan dinlenir.
. Ezberleırecek dua ve sürelerin anlamları öğıeticiıer taJafl.dan kısaca açıklaıır.
ı Örnek süre/dua okuyuşlarını içeren sesli, görsel ve işitsel materyaı]erden
faydalanılır.
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.:. Kur'ıo\ Yllzüne okuyoruz
. Fatiha soresi
. Baİara siresi (*)

.:. soreler ve DuİIar Ezberliyoruz
o oua|aı(*i)
. Ezan Duası
. Fatiha soresi
. ihlas süresi
. kevser süresi
. Asr soresi
. Fi] süre§i
. Kuİeyş soresi
. Maı]n sO.e§i
. kafirün süresi
. Nasr Süresi
. Tebbet süresi
. Felak siresi
. Nes süİesi
. Elif-Lam_Mim (Bakaİa/l -5)
. Ayete'l-Kürsi (Bakaü,/255)
. Amene'r_Res6lü (B6kaİa 265- 286)

. (.) Yüzüne seviyesindeki yani Kul'an okumayı bilen öğ.encilerin hazıİ
bulunuşlukiarı dikkate alıİıaİak yüziine de§lerinde Fatiha soresÜden başlanaİa.k
hatim takip edilebileceğ gibi Yasln, Müİk sfuesi 8ibi öğetici taİafind.n b;lirIenen
strcler de okunabilecektir.
. (r.) Yüz]tne seviyesindeki öğencil€r için ezber olarak sadeae sOrc ve aşı.Iaİa yeİ
veİilmişıir. Bununla birlikte öğetici, yiiziine §eviyesindeki öğtncilerden va.§a eĞik
olan dua ezbeflerini din]eİ. Ayrüca progİamın ezber bölürnonde yer alan konulaİl
lamamlayan öğIenciler, öğreticinin belifleyeceği diğer sor€ ve aşırlan d6
ezberleyebileceklerdi..

l4
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TeCvidlc ilgili T€mel Kurallarl
. Medd-i Tabii
. Medd_i Muttasıl
. Medd-i Munfasıl
o Medd-i Arız
. Medd_i Lazım
. Medd-i Lin
. ihra
. izhar
. iklah
. idğam-ü Mea'l-ğunne
. idğarn-ı Bila-ğunne
. idğam-ü Misleyn
. idğam-ı Mütecaniseyn
. idğam_ü Mütekaribeyn
. idğam-l şemsiürye
. idğam-ü Kameİiyye
. Sakin Mim'in okunuŞ Şekilleri
. Kalkale
. Ra'nrn Hiıkümleri

. Tecvidle ilgili temel kaide ve kuİallar ögrencilerin hazt bıjlunuşluklaİü dikkate
alınafak yuztlne okunaİ yeIle.de uygulaİnalı olarak gösterilir.



XUR'AN-I KERiM-2 (l2 hıftı t 2 sart =24 sııt)

Kur'an_ı Kefim okomıyı Giri§
Kuİ'an"ü Kefim'i okuma ve Anlaınanın Önemi
Kur'an-l Kerim'i Anlama l|gili Baz Kavraİnıaİ (Meal, Tefsiİ)
Kur'an1 Kerim'i Yüzlıne okuyoruz
Baıağ süresi
... c)
süreleİ ve Duılır Ezberliyoruz

Dua ve klsa süreleain Tekıaıı
Ayete' lKtrsi (Bakarar55)
Elif-Lam-Mim (Bakaİr| -5)
Amene'r-Resolü (Bakara 285-286)
Haşf sfıresi son Üç Ayeti
Ezan ve kamet
Eza.n Duası
Hiimeze süresi
Tekfuiir süıesı
li.aİia sorcsi
Adiyat sorgsi
zibal sürgsi
Beyyine strcsi
kadir soresi

Alat süJ€si
Tin süresi
İnşir6h Süresi
Düe süresi
ya§in süıesi
MüIk süresi
Nebe'Sofesi

*

. (*) Öğencilerin hazıİ bulunuşluklaİü dikkate atınarak hatim 1akip edilec€kti..

. Öğıetici yozıne okunacak konulafla ilgili ömek okuyuşlaı gerçekleştirif.
Öğencilerin okuma seviyeleri göz öniinde buIundurularak yüzttne okuma çal§malan
yaptlnılr.
. kuI'an-ı kerim tilavetinde uzatmalafda yap|lan yaygın hıtalam vu.gu yaptlaülq
uzatma harflerinin fonksiyonlan ömek]erle pekiştiİilir.
. Ezber|enecek dua ve sürele. öncelikle öğIetici tsİaflndan okunuİ. Ögencilerle
biİlikte okuma etkjnıikleri yapılır. Daİa sonra öğencilerden ezb€r olaİak dinlenir.
. Ezberlenecek dua ve sfuelerin anlamlafı öğıetici taıaflndan krsaca açtklanır.
. Bzanın Müslümanlaİ için önemi üeİinde duİuluf. Ezz.ııdaki c{lmlelerin kısrıca
aJılamlan iizerind€ durulur.
. Ezrn ve kamet önce öğetici taraftndan okunut, Öğrencilerle birlilde okuma
çalışmalan yapııır. Düa sonra öğerrcil€rden ezber olarak dinlenir. Çeritli göfsel ve
se§li materyalleİ yaıdtmt ile güz€I okuma ömekleri öğerıciİe.ıe paylaşılıI. cemaatle
klınan nafiazlarda uygun görülen öğrencileİe ezan vc kemeı uygıılamalan yaptlnlır.
. Tilaveti ve sesi uygun olan oğencilerin Baİam sofesi 1-5;2E5-2E6. ayetlcri iı.
Haşr stresi'nin son üç ayetini aşır şeklinde okıımalaİı saganr.

|6
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. Tecvidlğ ilgili temel İaide ve kuıallaı öğıEnciıerin haar bulunuşluldan dikJote
alıııarak y0dlde okünan yerlerdg ıygıılaoalı olarsk gosteİilif.
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.} Tecvidle ilgili T(nı.l Kurallarl
. Medd-i Tabji
. Medd-i Mutlasıl
. Medd-i Munfasll
. Medd-i Arız
. Medd-i Lazüm
. Medd-i Lin
. ihfa. i^eİ. ikıab
. idğam-ı Mea'l-ğunne
. idğam-ı Bi]a-ğunne
. idğam-ı Misıeyn
. idğam-ı Mütecaniseyn
. idğam-ı Mütekaribeyn
. idgam-t Şemsiyye
. ldğam-ü Kameriyye
. sakin Mim'in okunuş Şekilleri
. Kalkale
. F-a'nın Hükilmleri



B. TEMEL DiNi BiLGiLER

r. TEMEL DiNİ BıLGiLER DER§i GENEL KAZANıMLARI
Bu dersi alan öğençi;

/ D;nin insan hayatündaki önemini kavraf.
/ islam dininin inanç, ibadet ve ahlek esa§ların, bilir.
/ Abdest, namaz, müezzinljk gibi ibadeülerle ilgili b€ceri İa2anlr.y' Kendisine ve çevresine kaşı inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü çerçeve§inde davraİrmantn

önemini fark eder.
r' islam arülak,nı yaİsıtan gilzel davranüşlaİ gelişti.ir.
r' Peygamberimizin (s.a.s) hayaıınü bilir, kişiliğini ve ahlakl ömek al|İ.

2. TEMEL DiNİ BiLGiLER DERsi ÖĞRETİM iLKE vE ESASLARI

1. Kurs başlnda öğrencilerin dini bilgiter açüslndan bilgi düzeyleri ve h?ızr bulunuşluklaİ mutlaka
lespit edilrne|i, gelişim diizeyleri kuİs süesioce takip edilmelidir,

2. Dersler, öğfenci merkezli ve öğİencinin pratik hayatına yans|yacak şekilde somut ve kolayllkla
anlaşıllr bir şekilde işl€nmelidir.

J. Dersle., öğrencilerin ihtiyaçlaİü diklGte al|naİaİ kolaydan zor4 somuttan soyut4 doğu ve
sisternatik bir biçimde işlenmelidi..

4. Deİse ayfılan zaman ve öğlencileain konuya haar bulunuşluklaı göz öniinde bulundurıılaİak
gerekli görülmeyen konu başıklafına yer Verilmemelidir.

5. Der§ işlenirken konuyla ilgili merak uyandıroa Ve pekişıirme afaçları.ıa ye. VerilmelidiI.
6. Defsin etkinlik ve verimliliğini anürmak için görsel ve işitsel öğetim teknolojilerinden

yaİarlanIlmaya çalüşılmalldlr.

7. Öğİencilefin kendile.ine ve çevrelerine kaİşı inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğii çerçevesinde
davranmalarının önemi konusunda farklndalık kazanmalaıl hedefl enmelidif .

8. iman ile ilgili hususlarln soyut kavlamlardan (Allah, melek vb.) oluştuğıı, de.s anlatlmında
sürekli göz önünde bulundurulmall, öğrencinin ihtiyacı kadaf bilgiye başvurulmaı, soyut ıanışma
ve polem jkleİden kaçlnlİmalldlr.

9. islaın'ın tevhid, fıtrat ve sevgi dini olması, akla önem vefmesi, aşlnllklardan uzak o|masl.
evrenselliği gibi öz€]likle.i hadis ve ayetlerden ömek]erle temellendi.ilme!idir.

ı0. ibadetlerin; Allah'a kaİşı sevgi, saygl ve bir şükür duygusu olmasln|n yanlnda, kişinin beden ve
fuh sağllğına, ferılerin birbirine sevgi ve saygü ite bağlanmaların4 yaIdümlaşma ve
dayaİlşnalaına imkan veren; ferl ve toplum ilişkiterinin iyi ve düzenli bir şekilde yüriimesine
katkü sağlayan, insanı erdeme ve mutluluğa götiıren kazarımlaf|na dikkat çekilmelidir.

11. Ahlak konulaİ işlenirken d€fsin teorik ve soyut olmakta, çlkaİilması amacıyla öğencileİin
günlük hayatlarlndan örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırülması ve zihinde
kalücl hale getirilme§i sagaımalüdür.

12. Peygamberimizin (s.a.s) hayatı; o'nun örnek kişiliği, a.tılah ve davranlşlalı (izerinden iŞlenefek
öğrencilerin peygambefimizi (s.a.s) tanlmalafl ve model atmalafl hedeflenmelidif.



.3. Tf,MEL DiNi BiLGiLER DERsi
Tf,Mf,L DiNi BİLGİLER-l (12 hrfıa

KoNULARI
r 2 s.rt =24 s3.t)
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o ln§an ve Din
Dinin Tanımü

Dinin Hayatımızdaki Yerive Öncıni
Diniıniz islam
iman ve insan
Keliıne-i Tevhid ve Anlaınl
Keıime-i Şehadet ve Anlamü
Taklidi ve Talıkiki iman
İnanç Batımından İnsanlar

. Öğıelici insanın yaralıllş 8aycsi üzerinde durur; her insanın inanınaya fltraten eğilimli
yara!İdığını \.ırrgüllayarak kaıplcrin Yaraücıya inarııp o,]u anmasıyla huzur bulacağınl
açüklar.
. islam'ün son din olüıası, evreılselliği, sevgj. barış ve kolaylık dini olmasü gibi özellikleri
anlatıı,r.
. Kelime_i Tevhid v€ kelime-i şehadet'in islem'a atılan ilk adlm olduğu belirtiıerek Alıah'a
ve Hz, Muhamıned'in Allah'ln resulü olduğuna iman etmenin kelime_i tevhidin ayrılmaz iki
unsüu olduğu wagulanIr,
. islaın'ın. insanın düıya ve alıi.etle mullu olacağı küıallaf bütünü olduğu, islam'ın
sunduğu emir ve yasakıafın insanın mutlulugunu hedeflediği beli(ilir.
. islam'ın dürüst]ük, şefkat. merhamel. adalet. iyilik gibi birey ve topluma katlığı değerler
fa_rklı etkintiklerıe anlatılır.

* İskmln ve İmının Esaslırı
. hlam Ve islam'ün Beş Esas|
/ Ke|ime-i şehadet
r'Namaz I<ılmaı

" 
oruç Tulmak

r' zek6t vermek
,/ Hacca Gitmek
. inançla ilgilj Temel Kavrarnlar
. imaİ ve imanln Alİ Esas| (Aıİenlu)
,/ Allah'a iman
/ Meleklere İman
r' kitaplaıa iman
r' peygambertere iman
r' Ahirete iınan
r' kaza ve kadere iman

. Günümiiz ğtim_öğetim yöntem ve tekniklefinin yanünda yaygın din eğitimi
geleneğinizde inanç, ibadet ve ahlak esaslarmın öğetiminde bir yönte.n o|arak kullanılan
"32 Far1' gibi geleneksel öğr€tim yönlemlerinden de yararlarülf.
. koDımun işlenişinde cibril hadisinden de yaraflanrlabilir.
o irnan eden, inanan, tesıim ola, M0'min ve Mil§|üman kalTamlafl tanrmlanırken huaru
b!:an mutlu iı§anlar olaİak anlamlaıdırılır. Aynca Mümin ve Milslilmanrn "güt€niliİ ve
düıiıst insan" anıamını da ifade ettiğine dikkat çekiliİ.. İmanın ve islaın'ın esaslaı ayıünhll olaıak soffaki iinitelerde işleneceğinden burada
k saca a.latılacalİür.
. Öğrctici, imanrn ve İslim'ın esaslaııfu belirttikten sonra i§l6mln ahlakl boyutunun,
insanın diğer varlıklarla olan ilişkilerinde kendini gösterdiğine dikkat çekef.. sağlıklü biı dindallık anlayışının oluşmasünda süih ve sağlam bilgiye dayanmanın
önemine !,uİgu yapıİıf. Dini bilgi edinmede inteme! sosyal medy4 kitaP ve diğeİ
kaynaİlardan edinilen bilgilerin doğİuluğundaİ emin olırİmasınrn bür{k önem taşıdığına
dik{at çekili.. Bir€yin, ailenin ve toplumun huzuİ ve mutluluğunu tehdit eden huİafeIer ve
batlı inanıslar konusunda iIerde farkında!ık o

KIiI I)l KoNl]LAR
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l. All.h'ı imsn
. Allah vaİdür ve Birdiİ
. Alla}ı'ln Bir]iğine inarıman,n Önemi
. Allah'ln sıfatıaİı
. A!lah'ınGijzel isimleri

. Alıah'n varlığı ve birliği, kur'an'daı ve kairıatlan ömek-lerle açrklanafalq tevhid
akidesinin önemi vufgulanır. Allah'ın varıığı ve birıiğine işar€t eden evİ€nin bir gaye ve
diizen içinde yaratıldığına deginilerelq va!ııklaİ içerisiıde en saygrn konuma sahip olan
insanrn sorumluluğuna vc yaİaİılş 8ayesine dikkat ç€kilir.. Allah'a imaıın temizlilç giıven duygusu, cesaret huar, sofumluluk vb. maddi ve manevi
kazançlaİndarı haleketle birey hayatındakİ merkezi rollıne dıfta bulunuluİ.
. Allü'tn isim ve slfatlanntn varlıklaİdaki yansımaıaflna işaret edilir. (Allah'ııı "Rezz6k"
ismi ile canlllaİın nzİa olan ihtiyacı aİaslndd ilişki gibi...)

.i. Meleklere iman
. Mcıeklere iman ve Öü]emi

. Melek]erinözellikleri

. Meleklerin cörevleri

. Dört Büyük Melek

. Meleklerden Baska Görünmeyen Varılklar

. Meleklere imanın hayatımız açıslndan önemi, dinimiz açıslnda, gerekliliği beli(ilir.
Melek]erin iyi ve kötü davranlşlarlnı,zı ınurakabe ettiklerini ve daima iyi davran§ıarda
bulunmamüzü temenni ettiklerj belirtilir.
. Meleklerjn görevleri \e özelljkl€ri anlaıılır.
ı Melek, cin ve şeylan kavramlafınl öğetiıken konuyla ilgili sağlüklı bir dOşünce
oluşturulmasü için net, anlaşülır nitelikte genel bilgiler verilir.
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. Altah'a sayg|m|1, sevgimizi v€ şükümüzü o'na ibadet ederek gösterebileceğimiz
belinilerek ibadetin kişi§el ve toplumsal faydalafı üze.inde durulı,lr. Namazın şiıkür ve dua
yönü, orucun sabı öğrelmesi, zekat Ve sadakanln yardımlaşma ve paylaşma bilincini
geliştirnles i gibi hususlara değinilir.
. Namaz kılmak, oruç tutmak vb. yanünda gündelik hayatta 8erçekleştirilen iyi ve g{.lzel

davranIşlaİın da ibadet olduğu belirtilir.
. Farz, vacip, siinnet, helal, haram, sevap, günah vb. temel kavramlardan bahs€dilerek bu
davranışlaı bilmenin hayatımıza olan etkileri belirti!ir.

.:. ibadeı ve Mükeılef
. ibadetin Tanımı
. ibadetin Amacı ve Önemi
. Başİca ibadetlerimiz
. Mükellefin Davran|şlaİ iIe ilgili Kav.amla,

. "Temizlik imantn yarısıdır." hadisinden hareketle dinimizin temizliğe verdiği önem
belirtilir.
. Temizıik ibadet ilişkisi üz€rinde durulur. Namaz ibad€tine başlamadan temizlik ile ilgili
şartların yeİirıe getirilmesi gerekligi ömek olarak verilebilir.
. Abdest konusu işleni.ken yet€rli uygulama yapılaıak ögencilerin abdesti doğu olaıak
öğrenmeleri sağlanır.

T€mizlik ve ibsdet
Temizliğin Birey ve Toplm Hayatlndaki Yeri
islam'da Temiztik ve Önemi

Ternizlik-ibadet llişkisi
Temizlik Aesitleri
Abdest
Abdestin Farzları
AMesti Bozan Durumlal
Gusül
Teyemmüm
Mesh
furliüniin Temiztiği

2l
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n Namaz ibsdeti
Namaz ibadetinin Önemi
Namazın Farz ları ve Vacipleri
Namazın Kıllntşı
Namazı Bozan Durumlar

sehiv secdesi
Namazn Bireye ve Topluma Fayda]arı

. Namaza hazrlık şartla.ından oıan hadesten taıareı nec.§etten uharet gibi hususlaı
anlatı|ırken ibadet-abdest-temizlik ilişkisi üzerinde durulur.
. Namazl bozan durumlar ömekleıl€ açıklanır.
. Bilgilerin öğencilerde beceri haline gelmesine yönelik uygulamalafa yer verilir,
Özellikle namararın camide cemaatle kIIınmasına yönelik teşvikler yaplllr,
. Narıaza davet olan ve aynü zamanda islam'ın eD önemli şiarlaründan biri olan ezanlüt

islam ümmetinin birlik ve beraberliği için ifade ettiği ortak anlam üzerinde durulur.
. Namaz kllark€n okunan "Allahü Ekber, Semiallalrü limen hamideh, Rabbena leke']-
haınd, sübhane Rabbiye']-Azim, sübhane Rabbiye'l-A'la, Esselamü Aıeyküm ve
Rahmetullah" ifadelerinin anIamıanna kısaca değiniIir.

.ı Namazlerın Krlünışl
. Beş Vakil Namazın Kıllnış|
. cemaalıe Namaz

. Bayram Namazı

. Teravih Namazı

. Cenaze Na.mazı

. cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlaıünın önemi krsaca belirtilerek usuli]ne uygun
nasıl krlünacağ|, göstererek öğetme yöntemiyle uygulamalı olaraİ işleniİ.
. camilerin ibadet mekanIaıı olması yanınd4 toplumsal bi.lik ve beraberliğe o|an katkllaıü
iıe bireyler aüstnda kardeşlik, yaldlmlaşma vb. duygulan geliştim€sine wrgu yaPülır.
Ayr|ca caolilerin mihraP, minber, minaIe gibi iç ve dış mekenkJında yel alan uİsülan
lanıt|lüİ. caİni ed.abı hakkrnda temeI bilgiler veritir.
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SlYER

Peygamberlik Öncesi Hz. Muhsmmed
(s.a.s)

P€ygambOrimizin Doğduğır onam
Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
Peygamberimizin Ailesi
Peygambe.imizin Gençliği
Peygamberimizİn Evıiliği ve Çocuklarl

hayaıından örneklerIe anIatülür.

. Hz. Peygamberin hayalı iş]enirken kronolojik anlaılma dayall salı bilgi verme yerine. gündelik
hayatından ömek davranış modelleri ortaya konulalak çlkafllması gereken mesajlar üzerinde
durulur.
. Hz, Peygamb.r'in doğduğu coğ,afi, sosyal ve kültürel çevrenin yaplsl genel olarak tanıtılür.. Hz. Peygambeain annesi, babası, dedesi gibi aile fertlerinin isimle.i belirtilerek kısaca tantılür.. Hz. Peygamber'in çocukluk ve gençlik yüılarındaki erdemli davranışlan ile kendi
davranışlafümlz arasında kıyaslama yapü labilir. Hz. Peygamber'in 8ençken ortaya koydıığu erdemli
davranışlardaİı ömekler (Hlıfu'|_Fı]dül, Kabc Hakenliği vb.) verilerek özelliue ..Muhammedü'l-
Emin" vasftna vuİgu yapthr.
. Hz. Peygamberin gençlik döDeminde yaşadlklan ile gençlerin günlük yaşamlaİü aİasında ilişki
kuf maya özen gösterilir.
. Hz. Peygamberin ev!iliği, çocukları ve torunlafl hakknda genel bilgiler veriliı. onlarla iletişimi

.:. Peygamberimizio (s.a.s) Mekke Dönemi
. peygamber oluşuj ilk vahiy
. ilk MiisıümanIaf
. islan'a Dav€t ve Ka§ülaşılan süknlülar
. Habeşistan'a Hicret
. Hüün YlIı
. Taif]ileri islam'a Davet
. islam Dinini Anlatmaya Yönelik Faa|iyetler
. peygamberimizin Taif yolculuğu
. isra ve Miraç
. Akabe AnıIaşmalarü
. Medine've H icr€l

. Hz Peygamberin peygamber olarak gör€vlendiri]mesi ve ilk ayetler iizerinde duruluİ. ona ilk
iman eden kişinin eşi Hz Hatice otduğu belirtilif, ilk Müsliiİnanlaİdan öne çıkaı isiınlere değiniIir.. Hz. Peygambe.'in isl5m dinini yayması ve ilk Müslümanlann islern dinini kabul etrneıeri
sebebiyle kişisel ve sosyal baskıIann yapıldığı ömeklerle anlat abilir ve bu baskülar kaİşlsında !{z
Peygamber'in ve Müslümanlafln dinleİinden v eçmedikleri gerçeğ vurgulaff.. islam'ü t€bliğ edilmesinde yaşanan sıkınİlaİ ile Miislüınanlaİın bu anlamda oİtay6 koyduklaİl
fedak rllklara değinilİ, Mekke'de yapllan basklarln aİtmi§ı ve Hz Reygamteıi !ıaurme
kaİaİınln aİnmas 8ibi hicretin önemli sebepIerine değinilil.
. Hjcretin taİihi, kısaca s€yİi işlendikten sonm Medineli Mostümaİlann Hz Peygamberi
ka§tlama sevincİ arlatılır.
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AIlLAK

KREDI KoNt]L^R AÇİKLAMALAR

{

GÜZEL AHLAK
AhlakNedir? Ahlaklü insan Kimdir?
islam'ın Ahtaka Verdiği Önem

Din-Atüak ilişkisi
iman, ibadet ve Ahlak ilişkisi
Ahlakın Bireysel ve Toplumsal Boyufu
islam Ahlakın,n Öngördüğü Model insan

İslaİn Ahlakünda iyi GörüIen ve Övülen Tutum
v€ Davranışlar
islam Ahlakında kötücörülen ve yerilen
Tütum ve Davfan,şıar
islam'ın Temel HaklaJa Yauaşümı

. konula.r işlenirken deısin teorik ve solut olmaldan çtkarılmasü amacıyla öğencilerin günlilk
hayatlaından örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırıımasl ve zihinde kalıcı
hale gelirilrnesi sağlanlI.
. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önem ayet ve hadisleıden ömeklerle açıklanır.
. Huzurlu birey ve toplumun oluşmasında gijzel ahıakın merkezi lolttne vurgü yapılı..
. Ahlaki davranışların beşeti ilişkilerdeki olumlu etkisi üzerinde duruluı.
. Güzel ahlakln insan hayahna kattüğ 3.rılam ve değer ömekler ilzerinden anlatılıf.
ı inanç-davıanış il§kisinin önemine vıEgu yapıltr. Aılaklı ve erdemli bir in§an olrnanın inanç,
ibadet ve ülak bütiİnlttğ{tne bağlı olduğu vuİgula]ılr.
. söziınde durmalq adaletli olmalq sabfll olmalq bağşlayıcı olmajq özverili, nezake1 sahibi
olmaf,; çaltşkan olma.k gibi öz€lliklerin olumIu sonırçlaİı belirtilerek bu nitelikleri kaybeden birey
ve toplumlaİın ka§llaşabilecekleri olumsuzluklar Kur'an kıssaları başta olmak üzere ayetlerden,
hadisıerde4 sahabe hayalından, İslam ıaİihi ve günlilk hayattan ve tarihten ömeklerle anlaİlıİ.
. I(ıssalaı, öğrcncilerin seviyeleıine uygun bir şekilde, anlatılmak istenen lemel mesajlar ve
değerler merkeze aıünamk anlatıltİ, Kıssada anlaiılmak istenen mesajla.ın gün|ük hayaİmızdaki
anlaml ozc.inde 6ğEncilerin doştlnm€si ve konuşması sağlanıı.
. sa.lıabileİin hayatlaründan kesitleİ sunulur. (Hz. Ebu Beki.'in doğruluğu, Hz. Ömer'in adaleti,
ıIz osman'ln iİreıi, Hz Ali'nin ilim ve cesareti gibi...) Öğencil.rden ömek olayla yaşanhtan
aıasünda bağ kurmalafl istenir.
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TEMEL DiNi BiLciLER_2 (12 hafta x 2 saat =24 Saat)

ITlKAT
KltIl)l I(oh"ULAR AÇIKLAMALAR

,ı

.i. Kitapüarı iının
. Kitaplala iman ve Önemi
. kutsalkitaplar
. Kuaan_ı Ke.im'in ö7ellikIeri
. Kur'an_ı Kerim'in Bölümleri
. Kuian_l Kerim'i okuma ve Anlama ile ilgili Bazl

Kawamlal
. Kur'an_t Kerim'in Ana Konuları

. Allah'ın, insanIaİa doğru yolu göstermok için kitaplar gönderdiği vuI8ularııİ. Diğer
kitaplafln aİsine Kur'an-ı Kelim'in hiç de$şmeden giinüm0ze kad geıdiğ hüsulu beliİtilir.. Kur'an_l Kerim'in şekil özellikleri (ayet, süİe ve ci]reİden oluşmasl sağdan sola doğu
okunmasl vb.) üzerinde duaulu.
. Kur'an'daki tüm emir ve yasaklaIın, bir€y ve ıoplunun mutluluk ve huarıınu amaçladığ
husu§u aMest, namaz, oruç, z!k6t, doğululq söziıode duam4 temirik şeİkat, medıamet
adalet gibi emirler ile içki, hıüsürılq gtybct gibi yasaklanan hüsu§laİ ozerinden anlatlltİ.

'' Peygambeİlere imrn
. Niçin Peygamberlere İhtiyacımlz Vardü.?
. peygamberlerinözellikıeri
. peygamberlerincörevle.i

. Kur'aır'da isimleri Geçen Peygamberler

. Peygarnberlerin iyi, giız€l ve doğruyu anlatmak ozere Allah tarafındaİı görevlendirilıniş
ömek insanlaı oIduklan belirtileıek insanlaİın peygamberl€re olan ihtiyacı vuİgulanır.. peygamberlerin özellikleri ve insanıara ömek olma bakrmından görevleri açıkıanır.. Kur'aİı_ı Ke.im'de adü geçen Peygamberlerin i§imlefi tespit ediliİ. K!İ'an'da yeI alaıl
kü§salardan yola çıkllarak Peygamberlerin hayatlaründan ömekleİ verilebilir.

'.. 
Ahiret cüniin€ İİnen

. Ahi.ete İmanın Önemi

. Ahiret Hayatl ile ilgili kavramlar

. insanın Yaplıklaİından sorumlu o]ması

. cennet ve cehennem

. lnsanın yaptıklarındrın sonünIu tutulacağı açıllanıf. Birbirimizt kaışı yapİğımız her
davranışımızdan sorumlu olduğumuz ilkesinden yola çıkılaük AIlah'a kaİşı da sorumlu
olduğıımuz ve yaptığlmüz her şeyden mutlaka soİuolu fufulacağmız öğİencilere fark etti.ilir.. Öğencilefin ahlaki Ve manovi yönden 8elişimlerine katkı Mğlamak iize.e, iyi ve gİzel
davranrşlann ahireı hayatü için oluştııracsp kaunrmlara dikJat çekilir-. olüm ve §onrası ile ilgili kavrafilar mutlaka muhatabın seviyesi dikkaı€ alınaIak açüklaiır.. Ayet ve hadislerden ha.rEketle cennet ve cehe.nemle itgili bilgiler verilir. cennete götilren
iyi davranüşlal ile cehenneme götüren kötü davranlş]aİ4 vurgu yapllır.



i l(ızı ve kıdcre İman
. ka"l ve kader kavramlaıı
. kaza ve kaderc imanün Önemi
. lnsanın kaderi ve sorumluluğu
. Kaderle llgiıi Bazi KavramlaI her şeyin ilahi kadenin s

. Kaderc jmantn olaylar ka§ısında insanl dif€nçli k]lması gibi fayda]aİü üzefinde durulur.
Kader inanclnln insaİtn sorumluluğunu odadan kald|rmadığI hususu ayet ve hadislerden
örnekIer Vcri lerek özellikle tllrgulanlr.
. Insanln kadcri Ve sorumluluğu bağlanlıİda insanın akıl ve irade sahibi olduğu, olup-bitenler
karşlslnda hir ncsne olmadlğ yapıp-elİrclerini kendi iradesiyIc gerçckIeştirdiği, anaak bütün

.i, oruç İbıaeti
. oruç Nedi.?
. oruç ibadetinin Önemi
. o.uçla ilgili Temel KaüTamIa.
. oruç çeşitleri
. oaucu Bozan Dufumlaİ
. oruç ibadetinin Birey ve Topluma Faydaları
. iffaf Duasl ve Anlamü

. orucun aİıakü güzelleştiren, sabn, şükIü, kanaati vb. öğfeten bir ibadet olduğu vurgulaİür.. Ramazan ayü ile ilgili kavraİnlaİa (Kadir gecesi, teravih, sahur, imsalq iftaİ, niyet. fitre.
mukab§le vb.) k|sa.a değnilir.
. Orucu bozzn Ve bo7,mayan durumlar ile hangi dıııumlarda oruç tululamayacağlna k]saca
değini!ir.
. iftaI duasınün ezbealenmesi sağlanır.
. sevinç ve üzüntü gibi irsani duygulann paylaşılm?§ınün toplumun birlik ve berabertiği ile
bireyin huzur ve mutluluğu açıs,ndan önemine değiniliİ.

.:. Yoadımlaşmı ve Dayanryma ibadeti (rlırık
zekat ve sodık,

. zekat ve sadaka Nedir?

. KimlerZekat Verir?

. ze kat Nelerden Verilif?

. zekat kimlere veriliı?

. z€kel ve Sada-kajıın Biİey ve Topluma Faydalar|

. islam'da paylaşmanrn önemi vurgulanarak zekat ve sadakanın (oplumsa| dayanışma ve
yardımlaşmaya ne gibi katkrlar sağadığı örnekleİle aç*laİur.
. sevinç ve iizüntü gibi insani duygular|n paylaşıImasrfln toplumun birlik ve beraberliğ ile
bireyin huzur ve mutluluğu açtsından önernine değinilir.
. Dinimizde, yapllaİ heİ tiirlü giiz€l davranlşln sadaka hıtkmünde otduğu gerç€ğine işaİeı
edilerck günlük hayattan ömeuerle konu zengjnleştirilir.

26

belirıili..



.} K6bc'ye Yolculuk }Iac.ve Uml€
. Hac Nedir?
. Haccın Önemi
. Hacla ilgiliTemel Kavİarnla.
. Hacla ilgili Mekarlaj
. umre ve Önemi

..'. Paylaşma Yc Yardlml.şma ibadcti oIarrk
Kurban

. Kurban Nedir?

. kurban ibadetinin Bireye ve Toplunra
kazandlrdıkIarl

. Hac ve um.e ibadetinin kardeşlik, eşitlik, islam tarihine yolculuk vb. bireysel ve topıumsal
kazantmları üzerinde duruıur. Görsel materyallerden yararlanılafal hac ibadetinin yapıld|ğü

mekaııIar, aynı zamanda islam'ün doğduğu Ve gelişıiği coğrafyayt öğenmeleİi sağlanır.
. küırban ibadelinin Müslümanların yard,mlaşma ve dayanlşmaslnda sağIadığü katkılaıa
deginilir.

. Duanrn tafimı yaprlaıak, dua etmenin sadece ihtiyaç zamanlnda başvurula. bi. eylem
olmadığü, aksine bütün hayatı kuşatan başlı başına bir ibadet olduğu i,rırgulanır.
. kur'an_ı ke.im'de yea alan dualardan örnekler öğrencilerle paylaşülür. Aynca gilrıliık
yaşantüda kullanılan ve k0Itüriiınozde zengin ömekleri olaD dua ifadel€ri anıaltlr.
. Hataya düşen bir vaılık olaıak insan hayatındı tövbenin önemi, ayet ve sahih hadisler

çeİçevesinde işlenir. insanln halasını kabul etmesinin büyilk bir eİdem olduğu vurgulanr.

* All.h'a Yek nş: Dua ve Tövb€
. Dua Nedir?
. Duantn önemi
. Ne zaman, Nerede ve Nasıl Dua Edebiliriz?
. Kuian'dan Dua Örnekleri
. Pey8amberlerden DuaÖmekleri
. Tövbe Nedi.?
. Tdvbenin Önemi
. Ne Zaman. Nerede ve Nasll Tövbe Edebiliriz?
. Kur'an'dan ve Peygamberle.den Tövbe Örnekleri
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SIYER

KREDi K()N(Jl,AR AÇIKLAMALAR

1

Peygaınb€rimizin (s.a.s) Medine Dön€mi
Peygambcr;mizin Medine'deki ilk Faa!jyetleri
islam Kardeşliğinin oluşturulması
Mcscid-i Nebevi'nin inşasü

Diğer inanç Mensuplarüy]a ilişkilcr
Medine'deki islam'ı Anlaıma Faaliyetleri
Mek-ke'nin Fetlıi

Peygamberimizin (s.a.s) Veda Hutbesi
Peygamberimizin (s.a.s) Vefatı

. Hz. Peyganber'in Medi,]e'de gerçekleştirdiği isl6m kardeşliği, mescidin inşası Ve benzeri
faaliyeıler anlatllır_ Hz. Peygamberin Medine'de yaphğı ilk işlerden biri olajı l\4escid-i
Nebevi'yi inşa etmesi ömeğinden harekelle cami Ve mescillerin islam'! yaşamadaki önemi
vurgulanf.
. Medine'dc gerçekleştifilen Medine söreşmesine, Hz peygamberin diğer inarüç
gıuplarıyla olan ilişkilerine Ve bir amdalaşama külıürünü ön plana çlkardığına işaİet ediIir.
. Hz. pey8ambe.e iman eden arkadaşlaı olarak sahabelerine olan ömekliğine işarel edilir.
Aynü şeki:de sahabenin Pey8amber Efendimize olan sevgisi vurgulanır.
. Hz, Peygaınberin islam'I tebliğ ve daveıinin ilkeIerine vugu yapdür, islam'ın teblit
edilmesinde takip edilen yol ve yöntemlerin Kur'an ve sünnele uygun olması gerelliğine
dikkat ç€kilir.. Hz. peygambef dönemindeki savaşlar konusu işIenirken, yapılan savaşlafm geıekçeieri
klsaca belirtili., islam'ün banş dini olduğu, Hz Peygamberin rahmet elçisi olaJak bütün
insanlığa gönderildiği hrısusuna vurgu }apllır, Bu ajılamda, dünyada oluşturulmak istenen
olıınısuz lslam imajtna kaİşı öğıencilerde faİkündallk oluştuİulur-
. Hz. peygamber taıafündan okfan veda Hutbesi'nde ortaya konulaıı prensipler ve bu
prensiplerin insan]lğa neler kazandırdüğı r,urgulanır.
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* Peygamberimizin (s.a.s) Kişiliği ve Örnekliği
. Kur'an-ı Kcrinide Peyganlberinriz (s.a.s)

. Dinimizi Öğrenmede Peygamberim;zin (s.a.s)

Örnekliği
. Pe)lamberimi7in Yalln çe\ resi ileilişkileri
* Peygambeİimizin (s.a.s) Gilzel Ahlakı

. İstam'ın doğru anlaşılma§ı ve yaşanmasında Kuİ'aı'la birlikte Hz. Peygambeİin (s,a.s)

siınnetinin biliamesinin önemine wrgu yapılr.
. Hz. peygamberin örnek ahlakı kıır'an-ı kerim ve hadislerden örneklerle işlenir.
. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hadislefinden ömekler veİile.ek o'nun insani
özellikleriyle bir peygarnber olduğu vurgulanıİ. Keıime-i Şehedet'in anlamı tekrar edilerek,
'Allah'ın k1llu olaİak peygamber" kavramı iizerinde doruluİ.
. llz. peygamberin lsl6m't yaşama ve insanlaIa anlatmadaki ömckliği açıkıanır.
. Hz Peygamberin eş, bab4 dede, komşu, akaba, aİkadaş, eğtimci gibi faİklı .olleri;
ailesine, akaba]arın4 aİkadaşlafln4 komşulaİına, çocuklaaa ka§l gösteİmiş olduğu dürüsl,
mefhametli, sabırlı, adaletıi, ça]ışkaq vefalı vb. ömek tutum ve davranışlaİr llzerinden
anlaİlır. Dar,İanrşlarlmüzda Hz. Peygamberi kendimize örnek almam]z ger€ktiği vurgulanır.
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KREDI KoNULAR AÇIKLAMALAR

{

İ§:am Güzel Ahl.ktlr..,
Haklanmız ve sorumluluklarımlz
insan Haklan ve islam
I(ul Haıkrnı cözetnıek
Al]ah'a Karşı Görev ve sorumluluuarımlz
Peygambeİlerjmjze Karşı CöreV ve
sorumıuluklaımız

Kendimize Karşı GöreV ve sorumıuluklarımrz
Ailemize Kafşl cörev ve sorumluIuuafımız
Çevremize Karşı sorumlulı]klarınız
Vatanümlza Ka§l solumluluklarımız
Devlelimize Karş Sorumluluklarınıız
sosyal ilişkilere Dair cörev Ve

sorumluluklarınız (Adab-t Muaşerel)

. konu|a. işleni.ken dersin leoıik ve soyut olmaktan çıkanlması arnactyla öğencilerin
günlük hayatlafından ömekler getirmelerine fıfsat verilerek konunun somutlaştlrılması ve
zihinde kahcü hale getirilmesi sağlarıüf,
. insanün toplumsal bir vadık olduğundan hareketle, birlikte yaşadlğ insanlaıa ve çevreye
kaİş| sorumluluklannln olduğu vuİgulanlİ. Dolayİslyla hem Allü'ın s€vdiğ bir kul olİnanfı,
hem de sosyal hayatın biİ gereği olarak insanın, sonımlııluklannın faİknda olması ge,ektiğne
dikkat çekilif. Yaşam4 inarıma vğ ibadet etme gibi insanlaİrn temel haklafl hakkrnda genel
bil8iler verilir, insanlann biöiİlerinin haldanna saygü göstermesi gercktiğnin önemi
lurgu|anıf.
. İnsa.ıılarııı yülenmiş olduklaıı biı gö.evi veya sorumluluğu yerine getirmedikteri zaman
meydana gelebilecek olıınsuz sonuçlaj omeklerle arılaİh.
. Ayet ve hadislerden de yaJarlanılaıak başta anne, baba olmak iizere bilyükler€ saygl
göstermeoin gerekliliği iizeİinde duruluİ. Aile içinde alınan kararlaİa h€f aile bir€yirıin
uymasınln aile hrızurtr ve mutluluğu açı§ından önernİne değnilif.
. Eur\ bayralq vat n sevgisi gibi bizi biz yapan milli ve manevi değeıle.in bir€y ve ıoplum
açıslndan ifade ettiği anlaın konıısunda tajihten ve giıniimüzden ömekler verilerek değeılerin
benimsenmesi noktasünda öğencilerin bılinçlenmesi §ağlanr.
. sosyal ilişkiıerde kendimize nastl davıanılmasııu istiyorsak hayatı bir|ikte payl§hğrmız
insanlaİa da ayn| şekilde sayglı ve nezaket kurallüı çerçevesinde alawanmamtz gerektiğ
wrgulanlr. Bu bağlafıda temel adaFl muaş€rct kurallan ııat|rlattlr.
. söziınde durmalq adalet|i olma}, sab|.It olmak, bağışlaylcl olmalq özveİili, nezak€t §üibi
olrnak çalışka[ olmak gibi özelliklerin olumlu sonuçlan beliİtileİek bu nitelikleri kaybeden
birey ve toplumlaİn karştlaşabilecetleri oluırısuzluklar Kııİ'an krssalan başta olmak 0uİ€
ayğlerden, hadislerden, sahabe hayatınd?İ, islam tarihi ve günlitk hayattan ve taaiht€n

ömeklerle anlalıha.
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