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1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,
öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de
doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem
çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen,
topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik
dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt bilgi aktaran bir
yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve
anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf
düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan
bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki
gruptaki kazanım ve açıklamalar da ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim
sürecinde hayatla ilişkileri kurulabilecek niteliktedir. Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen
açıklamaları, sınıflar ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler
perspektifinde bütünlük sağlayan bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. Böylelikle
üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve
önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve
yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.
1.1.

Öğretim Programlarının Amaçları

Öğretim programları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade
edilen “Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak
hazırlanmıştır.
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okulöncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya
yöneliktir:
(1) Okulöncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde
bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini
desteklemek,
(2) İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun
olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip,
gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl
yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde
kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak,
(3) Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek
suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını
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yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü
alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler
olmalarını sağlamak,
(4) Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri
geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına
dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve
kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca
disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri
kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata
hazır bireyler olmalarını sağlamak.
1.2.

Öğretim Programlarının Perspektifi

Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve
davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim programlarıyla
kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların arasındaki
bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun millî ve manevi
kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz
mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata ve insanlık ailesine katılmasını ve katkı vermesini
sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve yetkinlikler birbirinden
ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncellik içinde
öğrenme öğretme süreçleriyle kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve davranışlar ise bizi biz
yapan değerlerimizin ve yetkinliklerin günün şartları içinde görünürlük kazanma araç ve
platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik gösterebilir yapısıyla arızîdir ve bu sebeple de
sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, yenilenir.
1.1.1. Değerlerimiz

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri
geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve
yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin
akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün
kaynağıdır.
Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu
yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları
davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece
akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir.
Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin değerlerini,
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alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı
çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir.
“Eğitim programı”; öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders
dışı etkinlikler, mevzuat gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak
oluşturulur.

Öğretim programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme

alanı, ünite, konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve
ruhu olan değerlerimiz, öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır.
Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme
öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök
değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.
1.1.2. Yetkinlikler

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde
bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel,
sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemekte ve
aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
(1) Anadilde iletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı
olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim ve
öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve
yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.
(2) Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını
paylaşmakta olup duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı
olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi
uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, ifade etme ve yorumlama
becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış
becerilerini de gerektirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel
geçmişi, çevresi, ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve
yazma boyutları ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir.
(3) Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik,
günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme
tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa edilen
süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapılmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme
(mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular,
grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve
isteğini içermektedir.
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Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla
doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma
beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Teknolojide yetkinlik, algılanan insan istek
ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulanması olarak
görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan etkinliklerinden kaynaklanan
değişimleri ve her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü
kapsamaktadır.
(4) Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve
eleştirel şekilde kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve bilginin
değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların
kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim
kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.
(5) Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini
de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup hâlinde düzenleyebilmesi için
öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik,
bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını
ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır.
Yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar rehberlik
desteği aramak ve bundan yararlanmak anlamına da gelir. Öğrenmeyi öğrenme, bilgi
ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması
ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine dayanılması yönünde
öğrenenleri harekete geçirir.
(6) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve
kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma
hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde
çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini
kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve
yapılara ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni
hayata tam olarak katılmaları için donatmaktadır.
(7) İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini
ifade eder. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama
yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve
toplumda değil işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını
yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal ve ticari
etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha özgün bilgi
ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında olma ve iyi
yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
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(8) Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil
olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların
yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin takdiridir.
1.3.

Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı

Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve
buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve
standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami
çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Öğretim programları bu açıdan bir yol
göstericidir. Öğretim programlarından ölçme değerlendirmeye ait bütün unsurları içermesini
beklemek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi,
ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için,
ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programlarından
değil öğretmen ve eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık
öğretmenlerden temel beklentidir.
Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme
uygulamalarına yön veren ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
(1) Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami
uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.
(2) Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri
açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih edilen
ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik
standartlara uyulmalıdır.
(3) Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve
eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle
birlikte bütünlük içinde ele alınır.
(4) Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler
için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun
değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp
değerlendirilmez.
(5) Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)”
için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.
(6) Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları
öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.
(7) Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi

özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda
ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.
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1.4.

Bireysel Gelişim ve Öğretim Programları

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın çok yönlü gelişimsel özelliklerine
dair mevcut bilimsel bilgi ve birikim dikkate alınarak bütün bileşenler arasında ahengi dikkate alan
harmonik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bağlamda bazı temel gelişim ilkelerine değinmek
yerinde olacaktır.
Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin
hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında, her yaş
döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak destekleyici önlemler alınması
önerilmektedir.
Gelişim, hayat boyu sürse de tek ve bir örnek yapıda değildir. Evreler hâlinde ilerler ve her
evrede bireylerin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de başlangıç ve bitişleri açısından homojen
değildir. Bu sebeple programlar olabildiğince bunu göz önünde bulunduran bir hassasiyetle
yapılandırılmıştır. Programların amaçlarını ve kazanımlarını gerçekleştirme sürecinde gerekli
uyarlamaların öğretmen tarafından yapılması beklenir.
Gelişim dönemleri ardışık ve değişmeyen bir sıra izler. Her evrede olup bitenler takip eden
evreleri etkiler. Öte yandan bu ardışıklık belirli yönelimlerle karakterize edilir: basitten karmaşığa,
genelden özele ve somuttan soyuta doğru gelişim gibi. Program geliştirme sürecinde söz konusu
yönelimler hem bir alandaki yeterliliği oluşturan kazanım ve becerilerin ön şart ve ardıllığı
noktasında dikkate alınmış hem de sınıflar düzeyinde derslerin dağılımlarında ve birbirleriyle
ilişkilerinde göz önünde bulundurulmuştur.
Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir.
İnsanın farklı gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Söz gelimi dil
gelişimi düşünce gelişimini etkiler ve düşünce gelişiminden etkilenir. Bu sebeple öğretmenlerden,
öğrencinin edindiği bir kazanımın, gelişimde başka bir alanı da etkileyeceğini dikkate alması
beklenir.
Öğretim programları bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak
yapılandırılmıştır. Kalıtımsal, çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklanan bireysel farklılıklar ilgi,
ihtiyaç ve yönlenme açısından da kendini belli eder. Öte yandan bu durum bireylerarası ve bireyin
kendi içindeki farklılıkları da kapsar. Bireyler hem başkalarından farklılık gösterir hem de kendi
içindeki özellikleri ile farklıdır. Örneğin bir bireyin soyut düşünme yeteneği güçlü iken aynı bireyin
resim yeteneği zayıf olabilir.
Gelişim hayat boyu sürmekle birlikte bu gelişimin hızı evrelere göre değişkendir. Hızın
yüksek olduğu zamanlar gelişim açısından riskli ve kritik zamanlardır. Bu sebeple öğretmenlerin
gelişim hızının yüksek olduğu zamanlarda öğrencinin durumuna daha duyarlı davranması
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beklenir. Söz gelimi ergenlik dönemi kimlik edinimi için kritik dönemdir ve eğitim bu dönemde
kimlik edinimini destekleyici sosyal etkileşimleri artırır ve yönetir.
1.5.

Sonuç

Elimizdeki programları güncelleme sürecinde hangi işlemlerden ve aşamalardan
geçtiğimiz üzerine bilgi vermek de yerinde olacaktır. Bu bağlamda:
Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim
programları incelenmiş,
yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik
çalışmalar taranmış,
başta Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet
programları, şûra kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve
sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar vb. dokümanlar analiz edilmiş,
Millî Eğitim Bakanlığı programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlıkları
tarafından geliştirilen anketler aracılığıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve
haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşleri toplanmış,
illerden gelen her bir branşla ilgili zümre raporları incelenmiş,
branşlara yönelik açık uçlu sorulardan oluşan ve elektronik ortamda erişime açılan
anket verileri derlenmiş,
eğitim fakültelerimizin branşlar ölçeğinde hazırladıkları raporlar incelenmiş,
bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel,
öğretmen ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir. Yapılan tespitler
doğrultusunda öğretim programlarımız gözden geçirilip güncellenmiş ve yenilenmiştir.
Programların uygulanmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçilecek ve
sonrasında yapılacak izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemeler
yapılacaktır. Böylelikle programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla
koşutluğunun sürekliliği sağlanmış olacaktır.
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2.

TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGAMININ UYGULANMASI

2.1.

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretim Programının Amaçları

İslam dini; insan hayatına anlam kazandıran, birey ve toplumun dünya ve ahiret
mutluluğunu amaç edinen ilahi kurallar bütünüdür. İslam dininin temel kaynaklarından doğru
biçimde öğrenilmesi sağlam ve güvenilir bir toplum inşası için büyük önem taşır. Dünya ve ahiret
mutluluğunu elde etmek; İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve toplum hayatını ilgilendiren esaslarını
bir bütün olarak öğrenip buna uygun bir hayat sürmeye bağlıdır.
Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) dersi; öğrencilerin İslam dininin inanç ve ibadet esaslarını
temel kaynaklarından öğrenmelerini, ibadetlerle ilgili uygulama becerileri kazanmalarını ve
güncel dinî meseleler hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir.
Ortaöğretimde “Din, Ahlak ve Değerler” alanında seçmeli olarak okutulan Temel Dinî
Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı ile öğrencilerin, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak;
•

Dinin temel özelliklerini kavrayarak, İslam’ın hayata bakışı hakkında bilgi sahibi
olmaları,

•

İslam dininin temel iman esaslarını kavramaları,

•

İslam dininin temel ibadetleri ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,

•

İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştirmeleri ve dinî sorumluluklarını
bilmeleri,

•
2.2.

Toplumsal hayata yön veren temel ilkeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretim Programının Vizyonu

Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programının vizyonu;
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren; Kur’an-ı Kerim’i rehber edinen
ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek alan; araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında
meselelere çözüm üretebilen; dinî, ahlaki ve insani değerleri özümseyen; ibadetlerle ilgili temel
uygulama becerisine sahip olan; dünya ahiret dengesini kurabilen; İslam’ın temel kavram ve
kaynaklarını tanıyan bireyler yetiştirmektir.
2.3.

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yapısı

Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı; Üniteler, Konular,
Kazanımlar/Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Beceri ve Kavramlar şeklinde yapılandırılmıştır.
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Programda İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat alanına ait temel konular,
üniteler şeklinde yapılandırılmıştır.
Üniteler
Üniteler; dersin içeriği, diğer derslerle ilgisi ve öğretim hedefleri dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Öğretmenlerimizin programı daha iyi uygulayabilmeleri için üniteler alt
konulara bölünerek yapılandırılmıştır.
Konular
Konular; öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulayabilmelerine yardımcı olmak için
ünitenin ve temanın özelliğine göre öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri göz
önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Ayrıca konuların oluşturulmasında öğrencilerin İslam
dininin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat alanına ait temel konuları öğrenmelerine ve dinî ve
ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak alanlara öncelik verilmiştir.
Kazanımlar
Yeni öğrenme yaklaşımlarını esas alan öğretimin içeriğini kazanımlar belirlemektedir. Bu
nedenle programların en önemli unsuru kazanımlardır.
Kazanımlar; eğitim süreci sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve
değerleri ifade etmekte olup öğrenme alanlarının özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve
konuların muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğü
yanında beceriler, değerler ve kavramlar dikkate alınmıştır.
Kazanımlar oluşturulurken “Bu ünite sonunda öğrenciler, …… tanır, …… açıklar,
……karşılaştırır, …… örnekler verir, …… fark eder.” gibi ifadeler kullanılarak konuların işlenişinde
öğrenciden beklenen davranışlara işaret edilmiştir.
Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Programda yer alan
kazanımlar, öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler
aracılığıyla edinilecektir. Öğretmenin görevi de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere
gerekli ortam ve imkânları sunarak rehberlik etmektir.
Açıklamalar
Açıklamalar kısmında, ünite içinde özellikle vurgulanması veya sınırlandırılması gereken
konulara yer verilmiştir.
Kavramlar
Kavram; bir objenin zihindeki tasavvurudur. Kavramlar eşya, olgu veya olayların ortak
özelliklerini bir arada toplayarak bunları bir ortak ad altında sınıflamaya tabi tutan tasarımlardır.
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İslami ilimler kendine ait özel usûlleri ve ıstılahları olan; bu usûller ve ıstılahlar ile de
kendisine kavramsal çerçeve oluşturan hususi bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda anlamlı ve kalıcı
öğrenmeler, bu usûl ve ıstılahların din dilinin özelliği ve kullanım şekli dikkate alarak öğrencilere
kazandırılmasına bağlıdır.
Buradan hareketle Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı,
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve ilgili dersin özel amaçları doğrultusunda öğrencilere ünite
içeriklerinde “Kavramlar” bölümünde verilen bazı kavramları kazandırmayı hedeflemektedir.
2.4.

Programın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamalar

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı iki düzey olarak
hazırlanmıştır (İslam 1: İslam ve Hayat; İslam 2: İman ve İbadet Esasları). Bu dersi ilk
defa alan bir öğrenci, isterse birinci düzeyi (İslam1), isterse ikinci düzeyi (İslam 2)
seçebilecektir.
Öğretim Program’ında verilen alana özgü kelime, kavram ve tamlamaların yazım ve
telaffuzunda “TDK Yazım ve İmla Kılavuzu” esas alınır. Ancak yazım ve telaffuzda
tutarlılığı gözetmek kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin
(İSAM) yazım ve imlası da tercih edilebilir.
Dersin üniteleri birbirleriyle ilişkili olarak işlenmelidir. Her bir ünite için kullanılacak
süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre
öğretmenlerince öğrenci seviyesine ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.
Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı beceri temelli
olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede kazanımlar işlenirken öğretim programında
yer alan temel beceri ve kavramları kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir.
Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyine, eğitim ortamına, genel kültür ve
dinî bilgi seviyelerine, çevre faktörlerine göre öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve
stratejiler sevgi temelli bir yaklaşımla kullanılmalıdır.
Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımlara uygun görsel, işitsel, interaktif ve basılı
materyallerden yararlanılmalıdır.
Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak; öğrenciler, konularda geçen ayet ve
hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır.
İbadetlerle ilgili ünitelerin hazırlanmasında ülkemizde yaygın olarak yer alan fıkhi
yorumların uygulamalarına da yer verilecektir.
Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) dersindeki ünitelerin amaç ve kazanımlarının
gerçekleşmesi için çevresel imkânlardan yararlanılacak ve öğrencilerin ibadet
mekânlarını tanımaları sağlanacaktır.
Hazırlanacak ders kitabı/öğretim materyali sekiz on (8-10) forma aralığında
tasarlanacaktır.
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•

Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) ders kitabı aşağıdaki tabloda verilen
ölçülere göre hazırlanacaktır.
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI
En Yüksek Forma Sayısı*

Ebat

Temel Dinî Bilgiler (İslam 1)

9

19,5 cm x 27,5 cm

Temel Dinî Bilgiler (İslam 2)

9

19,5 cm x 27,5 cm

Dersin Adı

* En yüksek forma sayısı esas alınmıştır. Hazırlanacak ders kitabı daha düşük forma sayısına sahip
olabilir.
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2.5. Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı Öğrenme Alanları ve Üniteleri

SINIFLAR
ÜNİTELER
İSLAM 1

İSLAM 2

1. ÜNİTE

İSLAM VE SOSYAL HAYAT

İMAN

2. ÜNİTE

İSLAM VE EKONOMİK HAYAT

NAMAZ

3. ÜNİTE

İSLAM VE HUKUK

ORUÇ VE ZEKÂT

4. ÜNİTE

ANA HATLARIYLA İSLAM AHLAKI

HAC VE KURBAN
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2.6. Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 1) Dersi Öğretim Programının Üniteleri, Kazanım Sayıları ve Süreleri

KAZANIM

ÜNİTELER

SAYILARI

DERS SAATİ

DERS SAATİ
YÜZDESİ

1.

İslam ve Sosyal Hayat

5

18

25

2.

İslam ve Ekonomik Hayat

8

20

27,77

3.

İslam ve Hukuk

4

18

25

4.

Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı

8

16

22,22

25

72

100

TOPLAM
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2.7. Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 1) Dersi Öğretim Programı Ünite ve Konuları

1. ÜNİTE

2. ÜNİTE

3. ÜNİTE

4. ÜNİTE

İSLAM VE SOSYAL HAYAT

İSLAM VE EKONOMİK HAYAT

İSLAM VE HUKUK

ANA HATLARIYLA İSLAM AHLAKI

1. Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile
1.1. Evlilik ve Nikâh
1.2. Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları
1.3. Boşanma, Boşanmanın Bireysel
ve Toplumsal Etkileri
2. Sosyal Hayatla İlgili Bazı Temel
Ölçüler
2.1. Emniyet ve Güven
2.2. Sulh
2.3. Hak ve Adaleti Gözetme
2.4. Kardeşlik
2.5. Yardımlaşma ve Dayanışma
3. Sosyal Hayatı Olumsuz Etkileyen
Bazı Unsurlar
3.1. Ahlaki Yozlaşma
3.2. Yalan ve Hile
3.3. Tecessüs ve Mahremiyeti İhlal
3.4. Fitne, Fesat ve Terör
3.5. Yaralama ve Öldürme
3.6. Zina
3.7. Alkol ve Madde Bağımlılığı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri
Helal Kazancın Önemi
İnfak Kültürü
Karz-ı Hasen
Kul Hakkı
İşçi ve İşveren Hakkı
İslam’ın Mülkiyet Anlayışı
Ekonomik Hayatı Olumsuz Etkileyen
Uygulamalar
8.1. Faiz
8.2. Rüşvet
8.3. Hileli Satışlar
8.4. Yapay Olarak Fiyatlarla Oynamak
8.5. Karaborsacılık
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1. İslam Hukuku ve Mahiyeti
2. İslam Hukukunun Temel İlkeleri
2.1. Tekliflerde Kolaylık
2.2. Helallerde Genişlik
2.3. Adaletin Gözetilmesi
2.4. Suçun Şahsiliği
2.5. Suç ve Ceza Arasında Denge
2.6. Kamu Yararının Gözetilmesi
3. İslam Hukukunun Kaynakları
4. Hukuk ile Ahlak İlişkisi

1. İslam Ahlakının Gayesi ve
Konusu
2. İslam Ahlakının Kaynakları
3. Ahlak ile Terbiye İlişkisi
4. Allah’a Karşı Vazifelerimiz
5. Peygamberimize Karşı
Vazifelerimiz
6. Kur’an-ı Kerim’e Karşı
Vazifelerimiz
7. İnsanlara Karşı Vazifelerimiz
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1. İSLAM VE SOSYAL HAYAT

İslam 1

Konu
1. Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile
1.1. Evlilik ve Nikâh
1.2. Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları
1.3. Boşanma, Boşanmanın Bireysel ve
Toplumsal Etkileri
2. Sosyal Hayatla İlgili Bazı Temel Ölçüler
2.1. Emniyet ve Güven
2.2. Sulh
2.3. Hak ve Adaleti Gözetme
2.4. Kardeşlik
2.5. Yardımlaşma ve Dayanışma
3. Sosyal Hayatı Olumsuz Etkileyen Bazı
Unsurlar
3.1. Ahlaki Yozlaşma
3.2. Yalan ve Hile
3.3. Tecessüs ve Mahremiyeti İhlal
3.4. Fitne, Fesat ve Terör
3.5. Yaralama ve Öldürme
3.6. Zina
3.7. Alkol ve Madde Bağımlılığı

Kazanımlar

Açıklamalar

Bu ünite sonunda öğrenciler;
1.
2.
3.
4.
5.

1. kazanım işlenirken eşlerin karşılıklı
sorumlulukları bağlamında “aile içi şiddet”
İslam’ın aileye verdiği önemi kavrar.
konusuna değinilecektir.
Boşanmanın bireysel ve toplumsal
4. kazanım işlenirken ahlaki yozlaşmanın sebepleri
etkilerini analiz eder.
olarak cehalet, dünyevileşme, millî ve manevi
İslam’ın sosyal hayatla ilgili bazı temel
değerlerden uzaklaşma, amaçsızlık gibi konulara
ilkelerini ayet ve hadislerle açıklar.
değinilecektir.
Dinî ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki
önemini kavrar.
Kavramlar:
Sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurları
fark eder.
Hak, adalet, nikâh, talak, mehir, mahremiyet,
tecessüs, fitne, tesettür, küfüv.
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2. İSLAM VE EKONOMİK HAYAT

İslam 1

Konu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri
Helal Kazancın Önemi
İnfak Kültürü
Karz-ı Hasen
Kul Hakkı
İşçi ve İşveren Hakkı
İslam’ın Mülkiyet Anlayışı
Ekonomik Hayatı Olumsuz Etkileyen
Uygulamalar
8.1. Faiz
8.2. Rüşvet
8.3. Hileli Satışlar
8.4. Yapay Olarak Fiyatlarla Oynamak
8.5. Karaborsacılık

Kazanımlar
Bu ünite sonunda öğrenciler;
1. İslam ekonomisinin temelindeki bazı
ahlaki ilkeleri açıklar.
2. Helal kazancın önemini ayet ve
hadislerle açıklar.
3. İslam tarihinden infak kültürüyle ilgili
örnekler verir.
4. Karz-ı haseni ayet ve hadislerle açıklar.
5. Kul hakkına riayet etmeye özen
gösterir.
6. İslam’ın işçi ve işveren hakkına verdiği
önemi kavrar.
7. İslam’ın mülkiyet anlayışını yorumlar.
8. Ekonomik
hayatı
tehdit
eden
olumsuzlukları İslam’ın bakış açısına
göre değerlendirir.

Açıklamalar
1. kazanım işlenirken kanaatkârlık, iktisat, tasarruf, îsâr
gibi kavramlara da değinilecektir.
2. kazanım işlenirken helal ve haram kavramları,
ekonomik hayatla ilişkilendirilerek açıklanacaktır.
3. kazanım işlenirken ayet ve hadislerden de örnekler
verilecektir. Ayrıca zimem defterleri ve sadaka taşı gibi
örneklere yer verilecektir.
6. kazanım işlenirken çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
bağlamında işçi ve işveren sorumluluklarına dikkat
çekilecektir.
8. kazanım işlenirken ihaleye fesat karıştırma,
tarafların bir kısmını bilgilendirip bir kısmını kasıtlı
bilgilendirmeme, içeriden dışarıya bilgi sızdırma gibi
konulara da yer verilecektir.
Kavramlar:
İktisat, tasarruf, îsâr, riba, ihtikâr, faiz.
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3. İSLAM VE HUKUK

İslam 1

Konu
1. İslam Hukuku ve Mahiyeti
2. İslam Hukukunun Temel İlkeleri
2.1. Tekliflerde Kolaylık
2.2. Helallerde Genişlik
2.3. Adaletin Gözetilmesi
2.4. Suçun Şahsiliği
2.5. Suç ve Ceza Arasında Denge
2.6. Kamu Yararının Gözetilmesi
3. İslam Hukukunun Kaynakları
4. Hukuk ile Ahlak İlişkisi

Kazanımlar

Açıklamalar

Bu ünite sonunda öğrenciler;
1. İslam hukukunu ve mahiyetini
açıklar.
2. İslam hukukunun temel ilkelerine
ayet ve hadislerden örnekler verir.
3. İslam hukukunun kaynaklarını
açıklar.
4. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi
analiz eder.

1. kazanım işlenirken fıkıh ve fıkıh usulü kavramlarına; bazı
fıkıh âlimleri ile eserlerine de kısaca değinilecektir.
2. kazanım işlenirken İslam’da haramların sınırlılığına, helal
dairesinin ise genişliğine; helal ve haram koyma yetkisinin
Allah ve Resulüne ait olduğuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca
konular Mecelle’nin külli kaideleri ile ilişkilendirilerek ele
alınacaktır.
3. kazanım işlenirken İslam hukukunun kaynakları, edille-i
erbaa ile sınırlandırılacaktır.

Kavramlar:
Teklif, mükellef, edille-i şer’iyye, fıkıh, fıkıh usulü, hukuk,
adalet, hikmet, ahlak, had, ceza.
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İslam 1

Konu
1. İslam Ahlakının Gayesi ve
2.
3.
4.

4. ANA HATLARIYLA İSLAM AHLAKI

5.
6.
7.

Konusu
İslam Ahlakının Kaynakları
Ahlak ile Terbiye İlişkisi
Allah’a Karşı Vazifelerimiz
Peygamberimize Karşı
Vazifelerimiz
Kur’an-ı Kerim’e Karşı
Vazifelerimiz
İnsanlara Karşı
Vazifelerimiz

Kazanımlar

Açıklamalar

Bu ünite sonunda öğrenciler;

1. kazanım işlenirken ahlakın tanımı yapılacak ve ahlakla ilgili temel
kavramlara kısaca değinilecektir.

1. İslam ahlakının gayesini ve

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

konusunu ayet ve hadislerle
açıklar.
İslam ahlakının kaynaklarını
açıklar.
Ahlak ile terbiye ilişkisini
yorumlar.
İman, ibadet ve ahlak arasındaki
ilişkiyi analiz eder.
Allah’a karşı vazifelerini yerine
getirmeye özen gösterir.
Peygamberimize karşı vazifelerini
yerine getirmeye istekli olur.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili vazifelerini
yapmaya önem verir.
İnsanlara karşı vazifelerini kavrar.

2. kazanım işlenirken İslam ahlakının kaynakları Kur’an ve sünnet ile
sınırlandırılacak; ahlakın kaynağı ile ilgili farklı teorilere girilmeyecektir.
3. kazanım işlenirken eğitimin amaçlarından birisinin de ahlaklı bireyler
yetiştirmek olduğuna da vurgu yapılacaktır.
5. kazanım işlenirken marifet, ubudiyet, muhabbet, tazim, teslimiyet,
tövbe, takva, havf ve recâ konularına kısaca değinilecektir.
6. kazanım işlenirken muhabbet, sünnete ittiba ve teslimiyet
konularına kısaca değinilecektir. Ayrıca salat ve selam ile ilgili
hadislere de yer verilecektir.
7. kazanım işlenirken Kur’an’a karşı saygı ve edep; Kur’an’ı okuma,
anlama ve yaşama konularına kısaca değinilecektir.
8. kazanım işlenirken kul hakkı; can, mal, namus emniyeti; saygı,
sevgi, keder ve sevince ortak olma konularına kısaca değinilecektir.
Kavramlar:
Ahlak, terbiye, marifet, muhabbet, tazim, ubudiyet, teslimiyet, tövbe,
takva, havf, recâ, salavat.
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2.8. Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 2) Dersi Öğretim Programının Üniteleri, Kazanım Sayıları ve Süreleri

ÜNİTELER

KAZANIM
SAYILARI

DERS SAATİ

DERS SAATİ
YÜZDESİ

1.

İman

6

18

25

2.

Namaz

7

22

30,55

3.

Oruç ve Zekât

7

16

22,22

4.

Hac ve Kurban

9

16

22,22

29

72

100

TOPLAM
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2.9. Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 2) Dersi Öğretim Programı Ünite ve Konuları

1. ÜNİTE

2. ÜNİTE

3. ÜNİTE

4. ÜNİTE

İMAN

NAMAZ

ORUÇ VE ZEKÂT

HAC VE KURBAN

1. İman ve İslam Kavramları
2. İslam İnancının Temel
Kaynakları
2.1. Kitap
2.2. Sünnet
3. İman ve İmanın Mahiyeti
4. İmanın Geçerli Olmasının
Şartları
5. İnanç Bakımından İnsanlar
5.1. Mümin
5.2. Münafık
5.3. Kâfir
6. İslam İnanç Esasları

1. İnsanın Yaratılış Amacı: İbadet
1.1. İbadet Kavramı ve Amacı
1.2. İbadetlerin Geçerli Olma Şartları
1.2.1. Niyet
1.2.2. İhlas
1.2.3. Sünnete Uygunluk
1.3. İbadetin Bireysel ve Toplumsal
Yönü
1.4. Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı
2. Namaz Kılmanın Önemi
3. Namazların Kılınışı
3.1. Beş Vakit Namaz
3.2. Cemaatle Namaz
3.3. Cuma Namazı
3.4. Bayram Namazı
3.5. Cenaze Namazı
3.6. Kaza Namazları
3.7. Nafile Namazlar
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1. Sabır ve İrade Eğitimi: Oruç
1.1. Kur’an Ayı Ramazan
1.2. Orucun Önemi
1.3. Oruçluyken Dikkat
Edilmesi Gereken
Hususlar
1.4. Orucun Kazası ve
Kefareti
2. Malın Bereketlenmesi: Zekât
2.1. Kur’an ve Sünnette
Zekât
2.2. Zekâta Tabi Mallar
2.3. Zekâtın Bireysel ve
Toplumsal Faydaları
3. İnfak ve Sadaka

1. Allah’ın Evinde Misafirlik: Hac
1.1. Kâbe ve Haccın Tarihi
1.2. Haccın Önemi
1.3. Hac ile İlgili Kavramlar
1.4. Haccın Yapılışı
1.5. Hac ve Ahlaki Dönüşüm
2. Umrenin Yapılışı
3. Kurban
3.1. Kurban ile İlgili Kavramlar
3.2. Kurban İbadetinin Bireysel
ve Toplumsal Faydaları
4. Cihat

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

1. İMAN

İslam 2

Konu
1. İman ve İslam Kavramları
2. İslam İnancının Temel
Kaynakları
2.1. Kitap
2.2. Sünnet
3. İman ve İmanın Mahiyeti
4. İmanın Geçerli Olmasının
Şartları
5. İnanç Bakımından İnsanlar
5.1. Mümin
5.2. Münafık
5.3. Kâfir
6. İslam İnanç Esasları

Kazanımlar

Açıklamalar

Bu ünite sonunda öğrenciler;

2. kazanım işlenirken ayetlerin yanı sıra mütevatir ve
sahih hadislerin de temel bilgi kaynakları içerisinde
olduğu vurgulanacaktır.

1.
2.
3.
4.

İman ve İslam arasındaki ilişkiyi açıklar.
İslam inancının temel kaynaklarını açıklar.
İmanın mahiyetini kavrar.
İmanın geçerli olması için gerekli şartları
açıklar.
5. İnanç bakımından insanları sınıflandırır.
6. İslam inanç esaslarını bütüncül olarak
kavrar.

3. kazanım işlenirken icmali ve tafsili iman konularına
kısaca değinilecektir.
4. kazanım işlenirken imanın geçerli olması için klasik
akaid âlimlerinin belirlediği şartlara da değinilecektir.
5. kazanım işlenirken şirk ve müşrik kavramlarına da
değinilecektir.
•
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Kavramlar:
Teklif, ihlas, mütevatir, sahih, akaid, şirk, müşrik, fısk,
fasık.
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2. NAMAZ

İslam 2

Konu
1. İnsanın Yaratılış Amacı: İbadet
1.1. İbadet Kavramı ve Amacı
1.2. İbadetlerin Geçerli Olma
Şartları
1.2.1. Niyet
1.2.2. İhlas
1.2.3. Sünnete Uygunluk
1.3. İbadetin Bireysel ve
Toplumsal Yönü
1.4. Hz. Peygamber’in İbadet
Hayatı
2. Namaz Kılmanın Önemi
3. Namazların Kılınışı
3.1. Beş Vakit Namaz
3.2. Cemaatle Namaz
3.3. Cuma Namazı
3.4. Bayram Namazı
3.5. Cenaze Namazı
3.6. Kaza Namazları
3.7. Nafile Namazlar

Kazanımlar
Bu ünite sonunda öğrenciler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Açıklamalar

Bu ünite işlenirken ibadetlerin uygulamaları ile ilgili
konularda Şafii mezhebinin görüşlerine de değinilecektir.
İbadetlerin yapılış amacını kavrar.
Ayrıca ünite genelinde terğib hadislerine yer verilecek ve
İbadetlerin geçerli olma şartlarını
teşvik dili kullanılacaktır.
açıklar.
İbadetlerin bireysel ve toplumsal 7. kazanım işlenirken cuma ve bayram namazlarının
faydalarının farkında olur.
önemine vurgu yapılacaktır.
Hz. Peygamber’in ibadet hayatındaki
ilkeleri örneklerle açıklar.
Kavramlar:
Namazın önemini ayet ve hadislerle Farz, vacip, sünnet, müekket sünnet, gayri müekket sünnet,
açıklar.
nafile, kaza, rükün, ihsan, ihlas.
Namazın Allah’a kulluğun en önemli
göstergelerinden biri olduğunu fark
eder.
Namazların kılınışını gösterir.
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3. ORUÇ VE ZEKÂT

İslam 2

Konu
1. Sabır ve İrade Eğitimi: Oruç
1.1. Kur’an Ayı: Ramazan
1.2. Orucun Önemi
1.3. Oruçluyken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
1.4. Orucun Kazası ve Kefareti
2. Malın Bereketlenmesi: Zekât
2.1. Kur’an ve Sünnette Zekât
2.2. Zekâta Tabi Mallar
2.3. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal
Faydaları
3. İnfak ve Sadaka

Kazanımlar
Bu ünite sonunda öğrenciler;
1. Ramazan ayı ile orucun, Müslümanların
hayatındaki yerini ve önemini kavrar.
2. Oruçluyken dikkat edilmesi gereken hususları
kavrar.
3. Oruçla ilgili hükümleri açıklar.
4. Zekât ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
5. Zekâtla ilgili hükümleri açıklar.
6. Zekât ibadetinin bireysel ve toplumsal
faydalarını kavrar.
7. İnfak ve sadakanın yardımlaşma ve
dayanışmaya katkısını fark eder.
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Açıklamalar
Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulamalarla ilgili
konularda Şafi mezhebinin görüşlerine de yer
verilecektir.
6. kazanım işlenirken zekât ibadetinin, toplumsal bir
gerçeklik olan fakirlik için çözüm yollarından biri
olduğu vurgulanacaktır.
Kavramlar:
İmsak, sahur, iftar, teravih, mukabele, itikâf, fidye,
fitre, infak, sadaka, öşür.
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4. HAC VE KURBAN

İslam 2

Konu
1. Allah’ın Evinde Misafirlik: Hac
1.1. Kâbe ve Haccın Tarihi
1.2. Haccın Önemi
1.3. Hac ile İlgili Kavramlar
1.4. Haccın Yapılışı
1.5. Hac ve Ahlaki Dönüşüm
2. Umrenin Yapılışı
3. Kurban
3.1. Kurban ile İlgili Kavramlar
3.2. Kurban İbadetinin Bireysel
ve Toplumsal Faydaları
4. Cihat

Kazanımlar

Açıklamalar

Bu ünite sonunda öğrenciler;

Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulamalarla ilgili
konularda Şafi mezhebinin görüşlerine de yer verilecektir.

1. Kâbe ile hac arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Haccın dindeki yerini ayet ve hadislerle
açıklar.
3. Hac ile ilgili kavramları ve hükümleri
açıklar.
4. Haccın yapılışını açıklar.
5. Hac ibadetinin birey ve toplum hayatı
üzerindeki etkilerini kavrar.
6. Umre ile hac arasındaki farkı ayırt eder.
7. Kurban ile ilgili hükümleri açıklar.
8. Kurban ibadetini ve yapılış amacını
kavrar.
9. Cihat ve cihatla ilgili kavramları ayet ve
hadislerle açıklar.
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1. kazanım işlenirken Kâbe’nin tarihine ve hac ibadetinin
başlamasına kısaca değinilecektir.
9. kazanım işlenirken davet, tebliğ, emr-i bi’l-maruf nehyi ani’l-münker kavramlarına değinilecek ayrıca cihadın
vatan savunmasındaki önemine vurgu yapılacaktır.
Kavramlar:
Kâbe, Beytullah, Mescid-i Haram, ihram, tavaf, şavt, vakfe,
sa’y, mîkat, istilâm, hatim, cihat, davet, tebliğ, emr-i bi’lmaruf nehy-i ani’l-münker.
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