
4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS BİLGİLERİ 

 

ÜNİTE 1 : DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ ?  

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ  

KAZANIMLAR : 

1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder. 

2. Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin anlamlarını açıklar. 

3. Çevremizde bulunan dinî sembollere örnekler verir. 

4. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder. 

5. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder. 

6. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar. 

7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur. 

8. Sübhaneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

ÜNİTE 2 : TEMİZ OLALIM  

ÖĞRENME ALANI : İBADET  

KAZANIMLAR : 

1. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur. 

2. İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar. 

3. Beden ve giyim temizliğine özen gösterir. 

4. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir. 

5. Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar. 

6. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar ve sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olma gibi 

davranışların manevi temizlik olduğunu fark eder. 

7. Allah’ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini kavrar. 

8. Fatiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

ÜNİTE 3 : HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM  

ÖĞRENME ALANI : HZ.MUHAMMED  

KAZANIMLAR : 

1. Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar. 

2. Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır. 

3. Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olur. 

4. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir. 

5. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir. 

6. Kevser suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 

 

ÜNİTE 4 : KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM  

ÖĞRENME ALANI : KUR’AN VE YORUMU  

KAZANIMLAR : 

1. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğunu bilir. 

2. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş sürecini bilir. 

3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar. 

4. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin “âyet”, “sûre” ve “cüz”ün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara 

ilişkin örnekler gösterir. 

 

ÜNİTE 5 : SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK  

ÖĞRENME ALANI : AHLAK  

KAZANIMLAR : 

1. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder. 

2. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavrar. 

3. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir. 

4. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir. 



5. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeler. 

6. İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar. 

7. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir. 

8. Sevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini kavrar. 

 

ÜNİTE 6 : AİLE VE DİN  

ÖĞRENME ALANI : DİN VE KÜLTÜR  

KAZANIMLAR : 

1. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar. 

2. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olur. 

3. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olur. 

4. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile mutluluğundaki önemini kavrar. 

5. Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olur. 

6. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar. 

7. Sorunlarını aile bireyleri ile birlikte çözme alışkanlığı kazanır. 

8. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder. 

9. İslam dininin aile hayatına ilişkin prensiplerini fark eder. 


