
5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS BİLGİLERİ 

 

ÜNİTE 1 : ALLAH İNANCI  

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ  

KAZANIMLAR : 

1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 

2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını kavrar. 

3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. 

4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını kavrar. 

5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her an bizimle beraber olduğunun bilincine varır. 

6. Allah’ın her şeye gücünün yettiğine evrenden örnekler verir. 

7. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. 

8. Allah inancının hayatımızdaki yerini ve önemini fark eder. 

9. İhlas suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 
 

 

ÜNİTE 2 : İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM  

ÖĞRENME ALANI : İBADET  

KAZANIMLAR : 

1. İbadetin anlamını kavrar. 

2. İbadetle ilgili kavramları açıklar. 

3. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. 

4. Camiyi genel özellikleri ile tanıyarak birlik, beraberlik ve sosyal barışı sağlamadaki önemini fark eder. 

5. Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. 

6. Duâ etmenin anlamını kavrar. 

7. Niçin ve nasıl duâ edilmesi gerektiğini açıklar. 

8. Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örnekleri verir. 

9. Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar. 

10. İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder. 

11. Rabbenâ duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler. 
 

 

ÜNİTE 3 : HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI  

ÖĞRENME ALANI : HZ.MUHAMMED  

KAZANIMLAR : 

1. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evliliği ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukları hakkında bilgi sahibi 

olur. 

2. Hz. Muhammed’in çocuklara değer verdiğini örneklendirir. 

3. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışları hakkında bilgi sahibi olur. 

4. Hz. Muhammed’in ailesiyle ilgili örnek davranışlar hakkında bilgi sahibi olur. 

5. Salâvât duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

 

ÜNİTE 4 : KUR’AN’DA KISSALAR  

ÖĞRENME ALANI : KUR’AN VE YORUMU  

KAZANIMLAR : 

1. Kıssa kavramını açıklar. 

2. Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir. 

3. Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder. 

4. Hz. Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini tartışır. 

5. Hz. Eyyup kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü kavrar. 

6. Hz. Lokman’ın “öğütler”inden çıkarımlarda bulunur. 

7.Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 



 

 

ÜNİTE 5 : SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM  

ÖĞRENME ALANI : AHLAK  

KAZANIMLAR : 

1. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur. 

2. Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini fark eder. 

3. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini kavrar. 

4. Cuma gününün Müslümanlar için önemini kavrar. 

5. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder. 

6. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur. 

7. Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 

8. Tahiyyat duâsını ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

 

ÜNİTE 6 : VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ  

ÖĞRENME ALANI : DİN VE KÜLTÜR  

KAZANIMLAR : 

1. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun 

bilincinde olur. 

2. Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklar. 

3. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir. 

4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl 

Marşı’mıza saygı gösterir. 

5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile 

anmanın bilincinde olur. 

6. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar. 

7. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir. 

8.Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar. 

 


