
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS BİLGİLERİ 

 

ÜNİTE 1 : KAZA VE KADER  

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ  

KAZANIMLAR : 

1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 

2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. 

3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 

4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 

5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 

6. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 

7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 

8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler. 

9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

ÜNİTE 2 : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ  

ÖĞRENME ALANI : İBADET  

KAZANIMLAR : 

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar. 

2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır. 

3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, 

nasıl verileceğini açıklar. 

4. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır. 

5. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin 

farkında olur. 

6. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır. 

7. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur. 

8. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. 

9. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. 

10. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir. 

11. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 

12. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 

 

ÜNİTE 3 : HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR  

ÖĞRENME ALANI : HZ.MUHAMMED  

KAZANIMLAR : 

1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 

2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 

3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik 

çıkarımlarda bulunur.  

4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 

5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve 

hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 

 

ÜNİTE 4 : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR  

ÖĞRENME ALANI : KUR’AN VE YORUMU  

KAZANIMLAR : 

1. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 

2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder. 

3. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır. 

4. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar. 

5. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur. 

6. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 



 

 

ÜNİTE 5 : DİN VE GÜZEL AHLAK  

ÖĞRENME ALANI : AHLAK  

KAZANIMLAR : 

1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 

2. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından 

örnekler verir. 

3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar. 

4. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur. 

5. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 

 

ÜNİTE 6 : DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ  

ÖĞRENME ALANI : DİN VE KÜLTÜR  

KAZANIMLAR : 

1. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar. 

2. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. 

3. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır. 

4. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır. 

5. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar. 

6. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder. 

7. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur. 

8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur. 

 


