


Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ETKİNLİK KİTABI

6

Yazarlar
Abdullah BEKTAŞ

Erol ÇAM
Mihrican ODABAŞI
Sabahattin NAYİR
Sümeyye KIRMAN



Editör
Sabahattin NAYİR

İnceleme ve Tashih
Abdullah BEKTAŞ

İsmail TOPRAK

Dil Uzmanı
Hilal ARSLAN KUTLU

Görsel Tasarım Uzmanı
Hanife KOYUTÜRK

İzzettin Yılmaz BAŞKAR



6.
SINIF

ÜNİTE: 5
Temel Değerlerimiz





İÇİNDEKİLER

Eşleştirme / Çalışma Kâğıdı  .......................................................7
Başlık Bulma / Çalışma Kâğıdı  ................................................. 10

Bilgi Yarışması / Oyun  ............................................................ 12

Noktaları Birleştirme / Oyun ..................................................... 16

Röportaj / Etkinlik  ................................................................. 18

Eşleştirme / Çalışma Kâğıdı  ..................................................... 19

Hafıza Oyunu / Çalışma Kâğıdı  ................................................. 21

Sunum Hazırlama / Etkinlik  .....................................................23

İlahi Söylüyoruz / Etkinlik  ........................................................24

Beyin Fırtınası / Etkinlik  ..........................................................25

Sunum Hazırlama / Etkinlik  .....................................................26

Söyleşi / Etkinlik  ................................................................... 27

Tabu / Oyun  ........................................................................28

Oratoryo / Etkinlik ....... ................. .........................................29

Hafıza Oyunu / Oyun  ............................................................. 31

Piramit Bulmaca  ...................................................................33

Türkü Derleme / Etkinlik  ..........................................................35

Mektup Yazma / Çalışma Kâğıdı  ...............................................36

Hikâye Oluşturma / Etkinlik  ..................................................... 37

Drama / Etkinlik ....................................................................38

Fotoğraf Yorumlama / Etkinlik  ..................................................39

Ziyaret / Etkinlik  .................................................................... 41

Şifreli Bulmaca  .....................................................................42

5. Ünite Temel Değerlerimiz



76

Sıralayalım / Etkinlik  ........................................................................... 44
Konuşa Konuşa / Etkinlik  ........................................................46

Kelime Avı / Bulmaca  ............................................................ 47

Bulmaca  ........................................................................... 49
Gazete Çıkarma / Etkinlik  ....................................................... 51
Kürsü Bende / Etkinlik  .......................................................... 52
İlahi Yazma / Etkinlik  ............................................................. 53
Kandillerimiz / Çalışma Kâğıdı  ................................................. 55 
Akrostiş / Çalışma Kâğıdı  ........................................................57
Ziyaret / Etkinlik  ................................................................... 59
Hikâye Anlatma / Etkinlik  ....................................................... 60
Karışık Harfler / Çalışma Kâğıdı  ................................................ 61
Bayram Akrostişi / Çalışma Kâğıdı  ........................................... 63
Şifreli Bulmaca   ................................................................... 64
Drama / Etkinlik ................................................................... 66



76

EŞLEŞTİRME 1

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilere 15 dakika süre verilerek onlardan, atasözleri ile toplumu birleştiren temel 
değerleri eşleştirmeleri istenir.

4. Süre sonunda çalışma kâğıtları toplanarak kontrol edilir.

5. Ders bitimine kadar öğrencilerin çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılır ve temel 
değerlerimizin kültürümüzdeki yeri hakkında konuşulur.

6. İsteyen öğrencilerin çalışmaları sınıf panosunda sergilenir.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.
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Ek-1EŞLEŞTİRME 1

Aşağıdaki atasözlerinin önündeki kutucuğa, onunla ilgili temel değerin başındaki rakamı yazarak 
atasözleri ile değerleri eşleştiriniz. Çalışmanın sonundaki soruları cevaplandırınız. Not: Birden fazla 
eşleşme olabilir.

Sevgi 

Dostluk 

Saygı

Sabır

Sorumluluk Öz DenetimAdalet

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
Vatanseverlik YardımseverlikDürüstlük

Gülü seven dikenine katlanır.

Öpülecek el ısırılmaz. 

Kalp kalbe karşıdır. 

Sabah ola hayr ola. 

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. 

İyilik yap, iyilik bul. 

Alma mazlumun ahını, çıkar 
aheste aheste. 

Komşu komşunun külüne 
muhtaç. 

Şeriatın kestiği parmak acımaz. 

Büyük başın derdi de büyük olur. 

Koyunu güden, kurdu görür. 

Can canın yoldaşıdır. 

Eğri yolun doğru yolcusu olmaz. 

Ana gibi yar, vatan gibi diyar 
olmaz. 

Yalancının evi yanmış, kimse 
inanmamış. 

Bülbülü altın kafese koymuş-
lar, vatanım da vatanım demiş. Yalnız taş duvar olmaz. 

Öfke ile kalkan ziyanla oturur. 

Yoldan kal, yoldaştan kalma. 

Keskin sirke küpüne zarar verir. 

2-6-7
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Ek-1EŞLEŞTİRME 1

Size göre atasözlerimiz nasıl ortaya 
çıkmıştır?

Atasözlerimizde temel değerlerimizin 
ele alınmasını nasıl açıklayabilirsiniz?

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................
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BAŞLIK BULMA 2

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır. 

2. Öğrencilerden, 15 dakika süre içerisinde, verilen ayet meallerine başlık bulmaları ve 
soruları cevaplamaları istenir.

3. Süre sonunda, öğrencilerden yazdıkları başlıkları ve sorulara verdikleri cevapları yüksek 
sesle okumaları istenir.

4. Etkinlik kâğıdını sergilemek isteyen öğrencilerin çalışmaları sınıf panosunda sergilenir.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1BAŞLIK BULMA2

Aşağıdaki ayet meallerine uygun bir başlık yazarak soruları cevaplayınız.

• “Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşme-
yin. Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşmandınız, 
derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldu-
nuz…” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)
• “Allah’a ve Resul’üne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılır-
sınız ve kuvvetiniz elden gider…” (Enfâl suresi, 46. ayet.)
• “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Al-
lah’tan korkun ki esirgenesiniz.”(Hucurât suresi, 10. ayet.)
• “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi 
olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 105. ayet.)

................................................

Dinî değerlerin toplumsal birlik 
açısından önemi sizce nedir?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Birlik ve beraberliğin sağlanması 
için nelere dikkat etmeliyiz?

• Birbirimizin hatalarını affetmeliyiz.
• Karşımızdakine güzel söz söylemeliyiz.
• ...................................................................
• ...................................................................
• ...................................................................
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BİLGİ YARIŞMASI 3

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Etkinlikten önce 25 adet soru hazırlanır. (Ek-1)

2. Hazırlanan soruların cevabı olan kelimelerin ilk harfleri tahtaya çizilen 5x5 tablo içine 
yazılır. (Ek-2)

3. Öğrencilere o harfin sorusu yöneltilir. Öğrencilerden, harflerden hareketle doğru cevabı 
bulmaları istenir.

4. Birden fazla kelimeden oluşan cevapların ilk kelimesi esas alınır. 

5. Sınıf iki gruba ayırılır. Gruplar kendilerine bir isim veya simge belirler.

6. Oyunda amaç, bir grubun kutulardaki yatay, dikey, çapraz veya L biçiminde yan yana üç 
doğru cevabı bulmasıdır. 

7. İki gruptan oturma sırasına göre birer öğrenci, aynı anda ayağa kalkarak sorulara cevap 
verirler. Cevap verme süresi 10 saniye ile sınırlandırılır.

8. Öğretmenin belirlediği herhangi bir harf ile oyun başlar. 

9. Doğru cevabı ilk söyleyen öğrenci, harfin bulunduğu alana grubun simgesini koyma ve 
oyunun hangi harfle devam edeceğini belirleme hakkını elde eder.

10. Soru tamamlanmadan cevap veren grup, simge koyma hakkını doğrudan diğer gruba 
kazandırmış olur.

11. Her iki grubun aynı anda cevap vermesi veya iki grubun da cevap verememesi hâlinde 
kutu boş bırakılır.

12. Ayaktaki öğrencilere yalnız bir soru sorulur.

13. Simgesini üç bitişik kareye koymayı başaran grup, 10 puan kazanmış olur. 

14. Oyun, kalan harflerle aynı şekilde devam eder.

15. Süre sonunda en fazla puan toplayan grup, yarışmayı kazanmış sayılır. Puanlar eşitse her 
iki grup da birinci kabul edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1BİLGİ YARIŞMASI3

SORULAR

Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi 
ögelerin bütünü anlamına gelen kavram nedir?

DEĞER

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı sebebiyle bir kimseye bir şeye karşı dikkatli, 
özenli, ölçülü olmak anlamına gelen kavram nedir? 

SAYGI

Olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet ve kararlılık 
anlamına gelen kavram nedir? 

SABIR

Doğru olana göre karar vermek, hakkı gözetmek anlamına gelen 
kavram nedir? 

ADALET

Yalandan ve hileden uzak durmaya ne denir? 

DÜRÜSTLÜK / DOĞRULUK

Üzerine düşen görevi aksatmadan düzgün bir şekilde yapmak anlamına 
gelen kavram nedir? 

SORUMLULUK

Bir milletin üzerinde yaşadığı, hâkim olduğu toprağa ne ad verilir? 

VATAN

Bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi duymak, bağlanmak anlamına 
gelen kavram nedir? 

SEVGİ

Kişinin kendisini belli amaçlar ve hedefler doğrultusunda kontrol etmesi 
anlamına gelen kavram nedir? 

ÖZ DENETİM

Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, 
itimat anlamına gelen kavram nedir? 

GÜVEN

Biriyle veya bir şeyle, ona karşı duyulan riyasız, samimi ve güvenilir 
sevgiyle yakın arkadaşlık kurmaya ne denir? 

DOSTLUK
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Ek-1BİLGİ YARIŞMASI3

Akıl sahibi insanları kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere 
götüren ilahî kanunlar bütününe ne ad verilir? 

DİN

Müslümanlarca mübarek sayılan ve çeşitli dinî etkinliklerle kutlanan 
gecelere ne ad verilir? 

KANDİL

Üzerinde bir millet, topluluk veya kuruluşu temsil eden belirli resim, renk ve 
semboller bulunan, dikdörtgen biçimindeki kumaş veya kâğıda ne ad verilir?

BAYRAK

Bir ve tek olma durumu, beraberlik anlamına gelen kelime nedir? 

BİRLİK

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı Hz. Fatma, damadı Hz. Ali ve onların 
evlatlarının dâhil olduğu ailesine ne ad verilir? 

EHL-İ BEYT

Bir milleti temsil etmek yahut önemli bir olayı unutturmamak amacıyla 
bestelenen ve daha çok millî duygulara hitap eden şiir ve müzik parçasına 
ne denir? 

MİLLÎ MARŞ

Bizi birbirimize yakınlaştıran, karşılıklı armağanlar alıp vermeye ne denir? 

HEDİYELEŞMEK

Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan 
insan topluluğuna ne denir? 

MİLLET

İslam dini ve vatan uğruna elde silah düşmanla savaşan, gazadan şehit 
olmadan dönen kimseye ne denir? 

GAZİ

Allah (c.c.) yolunda, din ve vatan uğrunda savaşırken ölen kimseye ne 
denir? 

ŞEHİT

Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya, bir ve tek olduğunu kabul edip 
söylemeye ne denir? 

TEVHİT
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Müslümanlara namaz vaktini bildirmek ve namaza çağırmak için müezzin 
tarafından genellikle minareden yüksek sesle yapılan davete ne denir? 

EZAN

Dinî ve millî bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan günlere ne 
denir? 

BAYRAM

Bir kimseye veya bir topluluğa yakınlık, sevgi ve nezaket göstermek, 
sağlık, esenlik ve başarı dilemek için “selâmün aleyküm, merhaba, hayırlı 
işler” gibi sözlerden birini söylemeye yahut aynı dileği taşıyan bir işaret 
veya harekette bulunmaya ne denir?

 SELAM

Ek-1

Ek-2

BİLGİ YARIŞMASI

BİLGİ YARIŞMASI

3

3

ÇİZELGE

1

D

2

A

3

S

4

S

5

D

6

G

7

Ö

8

S

9

S

10

D

11

V

12

D

13

B

14

M

15

K

16

E

17

Ş

18

G

19

B

20

M

21

T

22

H

23

S

24

E

25

B

1

D
2

A
3

S
4

S
5

D
6

G
7

Ö
8

S
9

S
10

D
11

V
12

D
13

B
14

M
15

K
16

E
17

Ş
18

G
19

B
20

M
21

T
22

H
23

S
24

E
25

B

Aşağıdaki örnekte renkli kutularda gösterildiği 
gibi, herhangi bir kenar veya köşesinden 
birbirlerine temas eden aynı renkte üç kutu 
puan kazandırır. Kırmızı üç kutu birbiriyle 
temas etmediği için puan kazandırmaz.
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NOKTALARI BİRLEŞTİRME 4

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrenciler ikişer ikişer eşleştirilir.

2. Oyuna başlayacak ekip aşağıdaki tekerleme ile belirlenir.

3. Tahtaya dağınık biçimde noktalar konarak noktaların yanına konuyla ilgili kavramlar 
yazılır. (Örnek Uygulama Ek-1)

4. Sınıftaki tüm öğrencilerin katılımını sağlamak için kelime sayısı azaltılabilir.

5. Öğrencilerden birinin gözleri bağlanır, diğeri onu yönlendirecektir.

6. Gözleri bağlı öğrenci, tahtanın üst ortasına kalemini değdirerek oyuna başlar.

7. Yönlendiren öğrenci sağa, sola, aşağı, yukarı diyerek talimatlar verir ve kalemin doğru 
noktalardan geçmesini sağlar.

8. İki arkadaş üç dakikada bütün noktaları birleştirmeye çalışır.

9. Öğrenciler karşılıklı konuşabilirler fakat yönlendiren öğrenci arkadaşına elle müdahale 
edemez.

10. Kalemin ucu tahtadan kaldırılmaz. Kalem kaldırılırsa grup puan alamaz ve sıra diğer 
ekibe geçer. 

11. İki nokta arasındaki çizgi birbirini keserse grup puan alamaz ve sıra diğer ekibe geçer.

12. Sınıftaki diğer öğrencilerin oyun sürecine müdahale etmemeleri sağlanmalıdır.

13. Oyunda verimliliğin düşmemesi için öğretmen bazı ipuçları verebilir.

14. Üç dakikalık süre sonunda noktaları birleştirebilen ekip puan kazanır, birleştiremezse 
puan kazanamaz. Sıra diğer ekibe geçer.

15. Her defasında nokta ve kavramlar tahtaya yeniden yazılır.

16. Süre bitiminde puan alan ekipler oyunu kazanmış sayılır.
Öğrencilerin performansı gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

40 dk.

Tekerleme

Oooooo!

Bağa girdim

Üzüm kestim

Bağ bizim

Bahçe bizim

Bu oyunda

Ebe kim?

Çimdik çimdik makarna

Doldursana tabağa

Tabağımdan yiyenler

Hemen geçsin ortaya

Dama çıktım

Çalı kestim

Bir alaca yılan gördüm

Yılan bizim ne’miz olur?

Sokaklar da temiz olur

Al çık bal çık

Sana dedim sen çık.
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Ek-1NOKTALARI BİRLEŞTİRME4

Örnek Uygulama:

TOPLUMUMUZU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER

Başlangıç Noktası

Kıskançlık

Sevgi

Sabır

Sorumluluk Vatanseverlik

Yardımseverlik

Dürüstlük

Sabır

Adalet

Gıybet

Dostluk

Öz Denetim

İftira
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RÖPORTAJ 5

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden, çevrelerindeki beş kişiye “Hayatınızda en 
önem verdiğiniz değer hangisidir, neden?” sorusunu sorarak onlarla röportaj yapmaları 
istenir.

2. Derste öğrencilerin yaptıkları röportajları yanlarındaki arkadaşlarıyla değiştirip 
birbirlerinin röportajlarını okumaları sağlanır.

3. Yapılan röportajlar sınıfça değerlendirilerek en önemli görülen değerin hangisi olduğu 
tespit edilir.

4. Sınıftan seçilecek birkaç öğrenciye de aynı soru sorularak onların cevapları alınır.

5. Sonunda, en önemli görülen değer dikkat çekecek şekilde bir kâğıda yazılır ve bu kâğıt 
en beğenilen röportaj ile birlikte sınıf panosuna asılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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EŞLEŞTİRME 6

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere değerlerle ilgili “eşleştirme” etkinliği yapılacağı söylenir ve bu etkinliğin 
amacı açıklanır.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır. Değerlerle ilgili bilgilerin doğru eşleştirmelerini ok 
işaretleriyle yapmaları için öğrencilere üç dakika süre verilir.

3. Sürenin sonunda doğru cevaplar söylenir.

4. Öğrencilerden, kâğıtlarını yanlarındaki arkadaşlarıyla değiştirmeleri ve birbirlerinin 
kâğıdını değerlendirmeleri istenir.

5. Öğrencilere, bu değerler arasında en önemli gördüklerinin hangisi olduğu sorulur. Bu 
değer hakkında değerlendirme yapmaları istenir.

6. Söz alan öğrencilerin düşünceleri dinlenerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1EŞLEŞTİRME6

Aşağıdaki değerler ile tanım cümlelerini doğru bir şekilde eşleştiriniz.

Yalandan uzak durmak.

Değeri sebebiyle birine karşı özenli, 
ölçülü olmak.

ADALET

SAYGI

GÜVEN

DÜRÜSTLÜK

SEVGİ

SABIR

ÖZ DENETİM

Kişinin kendisini belli amaçlar ve 
hedefler doğrultusunda kontrol etmesi.

Bir şeye ya da bir kimseye karşı 
yakın ilgi duymak, bağlanmak.

Doğru olana göre karar vermek, 
hakkı gözetmek.

Korku, çekinme ve kuşku duymadan 
bağlanmak.

Olumsuzlukları olumlu kılmak için 
gösterilen metanet.



2120 21

HAFIZA OYUNU 7

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, temel değerlerle ilgili bir etkinlik yapılacağı ve bu etkinlikle nasıl bir sonuca 
ulaşılmak istendiği açıklanır.

2. Üzerinde, “sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, güven, dürüstlük ve öz 
denetim” yazan hafıza kartları hazırlamak üzere dört öğrenci görevlendirilir.

3. Hazırlanan kartlar karıştırılarak bir masaya yan yana ve ön yüzeyleri alta gelecek şekilde 
dizilir.

4. Sınıftan iki öğrenci çağrılır ve oyun başlar. Daha çok ikili takım oluşturularak aynı anda 
birden fazla takımın oynaması da sağlanabilir.

5. Oyuna başlayan öğrenci iki kart açar. Eğer kartlar eşleşirse bunları alır, eşleşmezse 
yine ters çevirir. Sıradaki öğrenci de aynı işlemi tekrar eder. Amaç, hangi kartın nerede 
olduğunu hafızada tutup sıra kendine geldiğinde kartları eşleştirmektir.

6. Kartları eşleştirebilen öğrencinin bir kere daha kart açma hakkı vardır. Öğrenci, ikinci 
kartı doğru eşleştirse bile sıra diğer öğrenciye geçer. Oyun sonunda kim daha fazla kart 
toplarsa o, oyunu kazanır.

7. Bu süreç bütün öğrenciler oyunu oynayana kadar devam eder. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1HAFIZA OYUNU7

SORUMLULUK SORUMLULUK
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GÜVEN GÜVEN

SAYGI SAYGI

ÖZ DENETİM ÖZ DENETİM
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SUNUM HAZIRLAMA 8

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Sınıftan beşer kişilik gruplar oluşturulur.

2. Bu öğrencilerden, “şehitlik” konusu ile ilgili bir araştırma yapmaları ve bu araştırmalarını 
bir PowerPoint sunusu şeklinde hazırlayarak sınıfta sunmaları istenir.

3. Öğrencilerin sunu hazırlarken dikkat edeceği hususlar şunlardır:

• Şehitlik kavramının tanımı yapılmalı.

• Şehitlik ile ilgili ikişer ayet ve hadis verilmeli.

• Şehitlik mertebesine ulaşan iki sahabenin kısa hikâyesi anlatılmalı.

• Çanakkale Savaşı şehitlerine dair iki kısa hikâye anlatılmalı.

• 15 Temmuz şehitlerinden iki kişinin kısa hikâyesi anlatılmalı.

4. Hazırlanan çalışmalar sınıfta sunularak değerlendirilir.

5. Soru ve cevaplarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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İLAHİ SÖYLÜYORUZ 9

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Sınıftan dört grup oluşturulur. 

2. Etkinlikten bir hafta önce gruplara, Hz. Peygamber ve ehl-i beyt ile ilgili birer ilahi 
öğrenmeleri söylenir.

3. Her grubun kendi arasında bu ilahilere çalışması istenir.

4. Etkinlik saatinde gruplar, çalıştıkları ilahiyi koro olarak seslendirir. 

5. Öğrencilere, peygamber sevgisinin imanın bir gereği olduğu ve bu sevginin oluşmasında 
ilahilerin de katkısının bulunduğu anlatılarak etkinlik tamamlanır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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BEYİN FIRTINASI 10

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. İstiklal Marşı’nın on kıtası tahtaya yansıtılır.

2. Gönüllü bir öğrenciden İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okuması istenir.

3. Okunan kıtada verilmek istenen mesajların neler olduğu öğrencilere sorulur.

4. Öğrencilerin bilemediği kelimeler öğretmen tarafından açıklanır.

5. Ortak düşünceler, seçilen bir öğrenci tarafından not alınır.

6. Daha sonra ikinci kıta okunur ve bu kıta üzerine beyin fırtınası yapılarak verilmek istenen 
mesajlar not alınır.

7. Bu uygulama, İstiklal Marşı’nın on kıtası için aynı şekilde tekrar edilir. 

8. Etkinlik bitiminde not edilen mesajlar temize çekilir ve panoya asılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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SUNUM HAZIRLAMA 11

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Sınıftan, gönüllü üç öğrenci seçilir.

2. Bu öğrencilerden, “Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı” ile ilgili bir araştırma yapmaları ve 
bu araştırmalarını bir PowerPoint sunusu şeklinde hazırlayarak sınıfta sunmaları istenir.

3. Öğrencilerin sunu hazırlarken dikkat edeceği hususlar şunlardır:

• Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi kısa bir şekilde bu sunuda yer almalı.

• Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazma hikâyesine kısaca yer verilmeli.

• Mehmet Akif Ersoy’un toplumsal değerlere vurgu yapan şiirlerinden örnekler 
verilmeli.

4. Hazırlanan çalışmalar sınıfta sunularak değerlendirilir.

5. Soru ve cevaplarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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SÖYLEŞİ 12

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğretmen veya öğrenciler vasıtasıyla bir gazi söyleşi yapmak üzere sınıfa davet edilir.

2. Gaziden, yaşadığı olayları ve vatan sevgisi ile ilgili duygularını anlatması istenir.

3. Gaziye, öğrenciler tarafından sorular sorulur.

4. Vatan sevgisinin önemi ve vatanın korunması için yapılması gerekenlere değinilir.

5. Gaziye vatanımız uğrunda yaptığı fedakârlıklara karşı duyulan minnet ifade edilerek 
derse katıldığı için teşekkür edilir ve etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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TABU 13

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Etkinlikten bir hafta önce dört öğrenci görevlendirilir.

2. Bu öğrenciler temel değerlerimizle ilgili tabu kartları hazırlar. Kartlara yazılacak 
değerlerden bazıları şunlardır: Adalet, Dostluk, Dürüstlük, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, 
Vakar, Vatanseverlik, Yardımseverlik.

3. Tabu kartları hazırlanıp sınıfa getirilir.

4. Sınıfa temel değerlerimizle ilgili bir oyun oynanacağı açıklanır.

5. Bu oyunla nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği anlatılır.

6. Gönüllü bir öğrenciden, seçtiği kartta yazan değeri sınıf arkadaşlarına anlatması istenir. 
(Bu oyunda yasak kelime kuralı olmayabilir.)

7. Yarışmacıya bir dakika süre verilir. 

8. Bütün öğrenciler görev alıncaya kadar oyuna devam edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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ORATORYO 14

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, bir sonraki hafta oratoryo etkinliği yapılacağı haber verilerek 
görevlendirmeler yapılır.

2. Oratoryo yapılacak şiir öğrencilere verilir. (Örnek Ek-1) Şiir üzerinde solo ve koro 
bölümleri belirlenir.

3. Temel değerlerimizi içeren başka şiirler de tercih edilebilir.

4. Öğrencilerden kimlerin soloda, kimlerin koroda yer alacağı belirlenerek bütün sınıf 
görevlendirilir.

5. Öğrenciler bir hafta süresince oratoryoya çalışırlar. Etkinliğin yapılacağı iki saatlik dersin 
ilkinde birlikte prova yapılır, diğerinde oratoryo sergilenir.

6. Bu etkinlik, okul girişinde veya okulun konferans salonunda diğer sınıflara da sunulabilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1ORATORYO14

1. Öğrenci: Solo
BAYRAK ŞİİRİ ORATORYOSU
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını 
yazacağım.

1. Grup: Koro
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

2. Öğrenci: Solo
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

2. Grup: Koro
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

3. Öğrenci: Solo
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

3. Grup: Koro
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

4. Öğrenci: Solo
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

4. Grup: Koro
Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

5. Öğrenci: Solo
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

5. Grup: Koro
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yeryüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya
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HAFIZA OYUNU 15

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, temel değerlerimizle ilgili bir etkinlik yapılacağı ve bu etkinlikle nasıl bir 
sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

2. Temel değerlerimizle ilgili hafıza kartları hazırlamak üzere dört öğrenci görevlendirilir.

3. Ek-1’de on iki çift karttan oluşan bir hafıza oyunu setinin örneği verilmiştir. İstenildiği 
kadar takım kart, çıktısı alınıp kullanılabilir.

4. Kartlar karıştırılarak bir masaya yan yana ve ön yüzeyleri alta gelecek şekilde dizilir.

5. Sınıftan iki öğrenci çağrılır ve oyun başlar. Daha çok takım oluşturularak aynı anda 
birden fazla takımın oynaması da sağlanabilir.

6. Oyuna başlayan öğrenci iki kart açar. Eğer kartlar eşleşirse bunları alır, eşleşmezse 
yine ters çevirir. Sıradaki öğrenci de aynı işlemi tekrar eder. Amaç, hangi kartın nerede 
olduğunu hafızada tutup sıra kendine geldiğinde kartları eşleştirmektir.

7. Kartları eşleştirebilen öğrencinin bir kere daha kart açma hakkı vardır. Öğrenci, ikinci 
kartı doğru eşleştirse bile sıra diğer öğrenciye geçer. Oyun sonunda kim daha fazla kart 
toplarsa o, oyunu kazanır.

8. Bu süreç, bütün öğrenciler oyunu oynayana kadar devam eder.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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PİRAMİT BULMACA 16

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Ek-1’deki bulmaca çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Bulmacada Yunus Emre’nin, Peygamber sevgisiyle ilgili bir şiirinden iki mısra bulunduğu 
söylenir.

3. Piramitte yer alan bu iki mısraya, yeşil olan kareden başlanıp nokta olan kareye doğru 
harfler seçilerek ulaşılacağı söylenir. 

4. Bulmaca çözüldükten sonra sınıfta bir ses cihazı veya etkileşimli tahtadan, sözleri Yunus 
Emre’ye ait olan “Canım Kurban Olsun” ilahisi dinlenir. 

5. İlahi dinlendikten sonra Peygamber sevgisi üzerine konuşularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1PİRAMİT BULMACA16

Piramitte Yunus Emre’nin, Peygamber sevgisiyle ilgili bir şiirinden mısralar yer almaktadır. Bu mısraların 
harfleri, en tepedeki kutucuktan başlayıp nokta olan kutucukta sona ermektedir. Mısraları bularak 
aşağıdaki boşluğa yazınız.

....................................................................................................

....................................................................................................
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TÜRKÜ DERLEME 17

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

Çanakkale Savaşı’nı ve Çanakkale şehitlerini anlatan türkülerin derlenmesi

1. Bu görev sınıfta gönüllü olan üç öğrenciye verilir.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istediği öğrencilere açıklanır.

3. Daha sonra görevli öğrencilerden, Çanakkale Savaşı’nı ve Çanakkale şehitlerini anlatan 
türküleri tespit etmeleri istenir.

4. Öğrenciler, bu türküler arasından en beğendikleri sekiz türküyü seçerek bir albüm 
oluşturacaklar ve bu türküleri taşınabilir bir belleğe kaydederek sınıfa getireceklerdir. 

5. Türkü albümünü tanıtan bir afiş hazırlanır. Afiş, 35x50 veya 50x70 boyutlarında renkli 
kartondan olabilir. Daha dayanıklı olması için mukavva karton da kullanılabilir.

6. Afiş, tamamlanınca sınıfın duvarında veya okul koridorlarında idarecilerden izin alınarak 
sergilenebilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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MEKTUP YAZMA 18

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, “Toplumu birleştiren temel değerlerimiz” konusu ile ilgili bir mektup yazma 
çalışması yapılacağı söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Mektup çalışması için gerekirse öğrencilere birer A4 kâğıdı dağıtılabilir. 

4. Çalışma ile ilgili şu açıklama yapılır: “Çok uzak bir ülkede yaşadığınızı ve uzun zamandır 
ülkenize gelemediğinizi hayal edin. Bir Müslüman ve Türk vatandaşı olarak oradan 
vatanınıza duyduğunuz özleminizi, hislerinizi Türkiye’deki bir arkadaşınıza mektup 
yazarak anlatmanızı istiyorum.” 

5. Mektup yazımı tamamlanınca gönüllü öğrenciler mektuplarını arkadaşlarına okurlar.

6. Beğenilen mektuplar panoda sergilenebilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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HİKÂYE OLUŞTURMA 19

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, “Toplumu birleştiren temel değerlerimiz” konusu ile ilgili bir hikâye yazma 
çalışması yapacakları söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Sınıf dörder kişilik gruplara ayrılır. 

4. Hikâye yazma çalışması için gerekirse gruplara birer A4 kâğıdı dağıtılabilir.

5. Her grup aşağıdaki hadislerden birini seçerek hikâyesini o hadis çerçevesinde oluşturur.

• “Mümin, müminin kardeşidir.” (Müslim, Nikâh, 56.)

• “… Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla 
küs durması helal olmaz!” (Buhârî, Edeb, 62.)

• “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı 
bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı 
paylaşan bir bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66.)

6. Çalışmalar bittiğinde grup sözcüleri oluşturdukları hikâyeleri arkadaşlarına okurlar. 

7. Beğenilen hikâyeler panoda sergilenebilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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DRAMA 20

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, “Toplumu birleştiren temel değerlerimiz” konusu ile ilgili bir drama 
yapacakları söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrenciler üçer veya dörder kişilik gruplara ayrılır.

4. Tahtaya; 

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onunla karşılaştığın zaman selam ver, 
seni davet ettiğinde ona icabet et, senden nasihat istediğinde nasihat et, aksırıp Allah’a 
hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver, hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde 
cenazesine katıl.” (Müslim, Selâm, 5.) 

hadisi yansıtılır ve her grubun bu hadisi drama yaparak anlatacağı söylenir. 

5. Dramayı hazırlamaları için gruplara 10 dakika süre verilir.  

6. Belirlenecek sıraya göre gruplar dramalarını sergiler.

7. Gruplar tebrik edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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FOTOĞRAF YORUMLAMA 21

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, “Toplumu birleştiren temel değerlerimiz” konusu ile ilgili bir fotoğraf 
yorumlama çalışması yapacakları söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’de yer alan fotoğraflar ve verilen sorular, sırayla ve üzerinde yeterince durularak 
öğrencilere yorumlatılır.

4. Öğrencileri yönlendirecek başka sorular da sorulabilir.

5. Öğrencilerin düşünceleri ve duyguları yargılanmaz.

6. Herkese söz hakkı verilir.

7. Öğrencilerin görüşleri toparlanıp özetlenerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Çanakkale Savaşı’nın 
gerçek görüntülerini 

yansıtan yandaki 
fotoğrafları dikkatlice 

inceleyiniz.

Sizce askerler kaç yaşlarındadır?

Geride kimleri bırakmış olabilirler?

Onlar savaşırken ailelerinin geçimini kim 
sağlıyor olabilir?

Bu askerler kahvaltıda, akşam yemeğinde 
ne yemiş olabilir?

Kıyafetleri ne zaman yıkanmıştır?

Onları, uğrunda canlarından, eşlerinden ve 
çocuklarından vazgeçiren şey ne olabilir? 

Ailelerini en son ne zaman görmüşlerdir?

Savaştan sonra kaç kişi gazi, kaç kişi 
şehit olmuştur?

Savaşırken ne düşünüyor olabilirler?

Bir gün vatanımız işgal altında olursa biz 
neleri feda edebiliriz?

Bizim onlara bir borcumuz var mı? Varsa, 
borcumuzu ödemek için neler yapabiliriz?

Bunun karşılığında bekledikleri şey ne 
olabilir?

Ek-1FOTOĞRAF YORUMLAMA21

Fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplayınız.
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ZİYARET 22

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

1. Öğrencilere, “Toplumu birleştiren temel değerlerimiz” konusu ile ilgili bir şehitlik ziyareti 
yapılacağı söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ziyaret edilecek şehitlik, ziyaretin günü ve saati ayarlanır.

4. Ziyarete katılacak öğrenciler belirlenir ve resmi işlemler bitirildikten sonra belirlenen 
gün ve saatte ziyaret gerçekleştirilir.

5. Öğrencilere; 

• Şehitliğin ve şehitlerimizin önemi

• Şehitlerimizin dinleri ve vatanları için feda ettikleri

• Bizim; dinimiz ve vatanımız için neler yapabileceğimiz 

ile ilgili sorular yöneltilerek ve öğrencilerin dikkatleri ziyaretin amacında toplanarak 
etkinlik bitirilir.

6. Ziyaretten sonra sınıftaki ilk derste ziyaretin değerlendirmesi yapılır, öğrencilerin duygu 
ve düşünceleri dinlenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 gün.
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ŞİFRELİ BULMACA 23

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki bulmaca dağıtılarak bulmacanın çözümü için 15 dakika süre verilir.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Bulmacada, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ile ilgili bir surenin mealinin 
bulunduğu söylenir.

4. Öğrencilerden bulmacayı çözerek sureyi not etmeleri istenir.

5. Bu çalışma için verilen süre bittikten sonra öğrencilerle Kadir Gecesi’nin hangi bakımdan 
bin aydan daha hayırlı olabileceği hakkında konuşulur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1ŞİFRELİ BULMACA23

Aşağıdaki bulmacada ipuçlarını kullanarak, bulmaca içine gizlenmiş olan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye 
başladığı gece hakkındaki surenin mealini bulalım. Her simge, altında bulunan harfi göstermektedir. 
Örnek: B = 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

Bismillahirrahmânirrâhîm.

    Ω ☎ ❤ ❉ ❂  ➽ ☂    

B İ Z C

 Ω ❂   Ω ❂  ➽ ❂  ❤     ➽

K  R

    Ω Ω  ❂  ➽ ❤ ❉ ❂  ➽ ☂

M G

     ? ❤ ❉ ❂  ➽ ☂     

S ?

  Ω ❉ ֍ ❂ ❉ Ω ❂ ❉ π ❉ π ❉ ֍ ‼
Y D H I

➽  ‼ ❂ ‼ ➽  ☂        ❤

L O

  ➽ &  ➽ ☎ π    ➽ ❉  

V U (C E B R A İ L)

➽ ❉    ➽  Ω  Ω   Ω  ֍  

π  ➽      Ω  Ω  ➽ ❂ ☎

İ Ş

➽ ☎ ➽  ❉ ➽  ☂     ❉ Ω ֍
T A N Y

 ➽  Ω  Ω ❉  ❉ ➽  ❉  ‼ Ω ❉ ❤

Ğ

❉ ❂ ❉ ➽   ➽    Ω   ❤   ➽
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SIRALAYALIM 24

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Etkinlikten bir hafta önce öğrencilerden, dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerde neler 
yapılması gerektiğini araştırmaları ve listelemeleri istenir. (Ek-1’de bazı örnekler yer 
almaktadır.)

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrenciler iki gruba ayrılır. İki gruptan da birer öğrenci tahtaya gelir.

4. Oyuna başlayacak grup belirlenir. Belirlenen gruptaki öğrenci tahtaya dinî bayramlar, 
önemli gün ve gecelerde neler yapılması gerektiğine dair bir cümle yazar.

5. Diğer öğrenci de devamına aynı şekilde başka bir cümle yazar.

6. Sonra ayaktaki iki öğrenci oturur ve sıradaki öğrenciler tahtaya kalkarak aynı usulle 
oyuna devam ederler.

7. Ayaktaki öğrencilere düşünmeleri ve yazmaları için bir dakika süre verilir. Doğru ifadeyi 
yazan öğrenci, grubuna 10 puan kazandırır.

8. Bu süreç içerisinde doğru ifadeyi yazamayan veya yanlış yazan (istenen şeyi yazamayan) 
grup, karşı takıma 10 puan kazandırmış olur.

9. Yazılanların doğruluğu ve sürecin sağlıklı işleyişi öğretmen tarafından kontrol edilir.

10. Öğrenciler bu etkinlikte yöresel bazı uygulamaları tahtaya yazabilirler. Bu uygulamaların 
geçerli olup olmayacağına öğretmen karar verir.

11. Sürenin sonunda en fazla puan toplayan grup, birinci seçilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA:

• Büyüklerin elleri öpülür.
• Büyüklerin hayır duaları alınır.
• Akraba ve komşularla bayramlaşılır.
• Neşeli ve güler yüzlü olunur.
• Hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilir.
• Mezarlık ziyareti yapılır, yakınlarımızın ve diğer Müslümanların ruhları için dua edilir.
• Dargın olanlar barıştırılır.
• Mahalledeki tanıdığımız komşular ziyaret edilerek şeker toplanır.
• Kimsesiz veya muhacir kimseler varsa ziyaret edilerek onların bayram sevinçlerine ortak olunur.
• İbadetler ihmal edilmez.
• Büyüklerden harçlık beklenir.
• Komşulara ve kurban kesemeyenlere kurbandan pay verilir.
• Kurban Bayramı’nda kurban kesiminde ailemize yardım ederiz.
• Vb.

KANDİLLERDE:

• Çokça dua dilir.
• Tövbe edilir ve Allah’tan (c.c.) bağışlanma istenir. 
• Hz. Peygamber’e salat ve selam getirilir.
• Hz. Peygamber’in örnek şahsiyetinden ve davranışlarından bahsedilir.
• Kur’an-ı Kerim okunur.
• Vakit namazları özellikle camide kılınır.
• Mevlid okunur.
• Nafile namazlar kılınır.
• Dargın olanlar barışır.
• Büyükler ziyaret edilir.
• Komşular birbirine ikramda bulunur. 
• Vb.

Ek-1SIRALAYALIM24

Dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerde neler yapılır?

CUMA GÜNÜNDE:

• Abdest alınır.
• Sadaka verilir.
• Tanıdığımız veya tanımadığımız kimselere selam verilir.
• Çokça Kur’an okunur.
• Temiz elbiseler giyilir.
• Müslümanlar bir araya gelip haftalık görüşmelerini gerçekleştirirler.
• Müslümanlar, büyük kalabalıklar hâlinde toplanır, Allah’ı (c.c.) anmak 

ve ibadet etmek için cuma namazı kılarlar.
• Cuma günü namaz öncesinde hutbe okunur.
• Hutbede toplumu ilgilendiren konular ele alınır, sorunlara ışık tutulur ve 

çözüm üretilir.
• Bugün daha fazla iyilik yapılır.
• Bugün çok dua edilir. Çünkü cuma günü yapılan duaların kabul 

edileceğine dair hadisler vardır.
• Vb.



4746

KONUŞA KONUŞA 25

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Aşağıdaki kelimeler tahtaya iki grup hâlinde yazılır veya yansıtılır: Tasarımcıya not: 
Aşağıdaki kelime grupları iki sütun halinde yazılmalı

2. Gönüllü iki öğrenci tahtaya kaldırılır. Öğrenciler tahtadaki kelime gruplarından birini 
seçerler.

3. Öğrencilere üçer dakika süre verilir. Öğrencilerden, bu süre içinde dinî bayramların, 
önemli gün ve gecelerin çevrelerinde nasıl yaşandığını anlatmaları istenir.

4. Oyunun başı olduğu için, sadece bu iki öğrenciye, fazladan bir dakika düşünme süresi 
tanınır. Oyunun devamında buna ihtiyaç duyulmaz.

5. Öğrenciler tahtaya yazılan veya yansıtılan kavramları en az bir kere cümle içerisinde 
kullanmak zorundadırlar.

6. Kurulan cümleler doğru bilgi içermeli ve anlamlı olmalıdır.

7. 100 üzerinden puanlama oluşturulur. Öğrenciler cümle içinde kullanmadıkları her 
kavram için 10 puan kaybederler.

8. Öğrencilerin konuşmaları sınıf arkadaşları tarafından oylanır.

9. Birinci olan öğrenci, oylamaya ve puan tablosuna göre belirlenir.

10. Dersin süresi yeterliyse diğer öğrencilerle etkinliğe devam edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

• Bayram

Kurban

Ramazan

Ziyaret

Cuma

Hutbe

• Kandil

Mevlid

Regaip

Miraç

Berat

Kadir
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KELİME AVI 26

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılarak bulmacanın çözümü için 15 dakika süre verilir.

2. Verilen kelimeler bulunup kutucukları boyanır.

3. Boyanmadan kalan harfler soldan sağa sıralandığında bir dua cümlesi ortaya çıkacaktır.

4. Öğrenciler buldukları kelimeleri ve duayı not ederler.

5. Öğrencilere kelimelerin çapraz olarak yerleştirildiği ve bazı kelimelerin tersten yazıldığı 
söylenmelidir.

6. Süre bitiminde öğrencilere kaçar kelime buldukları sorulur.

7. En fazla doğru kelime bulanlar oyunu kazanır.

8. Kazanan öğrenciler öğretmen ve arkadaşları tarafından tebrik edilir.

9. Daha sonra kelime ve kavramlar hakkında sınıfla birlikte değerlendirme yapılarak 
etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1KELİME AVI26

Dinî bayramlar, önemli gün ve geceler ile toplumsal bütünleşme hakkında verilen kelimeleri sözcük 
avında bularak kutucuklarını boyayınız. Boyanmadan kalan harfler soldan sağa sıralandığında Hz. 
Peygamber’in Kadir Gecesi’nde yaptığı bir duayı göreceksiniz.
Dikkat: Kelimeler çapraz şekilde yerleştirilmiş, bazı kelimeler ise tersten yazılmıştır.

AF ORUÇ AHLAK NAMAZ MİLLET MİLLİ

BİRLİK İKRAM ABDEST KANDİL KURBAN MEVLİD

KADİR BERAT MİRAÇ CUMA İBADET SELAM

SADAKA HUTBE BAYRAM RAMAZAN DUA DİN

SEVİNÇ ŞEKER CAMİ

BERABERLİKSALATÜSELAM KUR’AN-I KERİM

E M N Y O A L F L A H A M I İ

K D İ A M R S E A N H İ M B A

F İ İ R M F U E D L L A A N R

B İ L L A A C Ç A L R D A A K

K İ M R V Ç Z K E Y E B M A T

İ U R A E E S T A T R A N S M

B İ R L L B M B N U Z D E İ R

A E F A İ E A F K A İ D L İ H

S E R T N K S R N L B L D U M

E E Y A A I İ Ü E A Î A T İ S

Ş E V M T K K K T B K B A V E

R E İ İ A S A E R A E C İ U N

D S K M N L E D R A L N U B D

E İ N E A Ç E İ A İ M A D M E

B A N Ğ R C I S Ş S M L S A A
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BULMACA 27

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki bulmaca dağıtılır. 

2. Bulmacanın çözümü için üç dakika süre verilir. Öğrenciler bulmacayı çözmeye aynı anda 
başlamalıdır.

3. Sürenin sonunda bütün öğrencilerin bulmacayı çözmeyi bırakmaları sağlanmalıdır. 

4. Bulmacanın doğru cevapları söylenir.

5. Öğrencilerden, kâğıtlarını yanlarındaki arkadaşlarıyla değiştirmeleri ve birbirlerinin 
kâğıdını değerlendirmeleri istenir.

6. Kalan sürede konu ile ilgili değerlendirme yapılır.

7. Bulmacayı ilk bitiren öğrenci uygun bir şekilde ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1BULMACA27

Bulmacayı cevaplayınız.

4) Recep ayının ilk cuma gecesidir. Bu gecede dua etmek, Allah’tan 
(c.c.) bağışlanma dilemek, Kur’an-ı Kerim okumak, ibadet etmek ve 
Hz. Peygamber’e salatüselam getirmek tavsiye edilmiştir.
5) Müslümanların günahtan kurtulup Allah’ın (c.c.) affını elde etmeyi 
umdukları Şaban ayının on beşinci gecesidir.

Soldan 
Sağa:

1) Hicri takvime göre Rebîuevvel ayının on ikinci günüdür ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği gecedir.
2) Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Bu gecede Hz. Peygamber, 
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür.
3) Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Ramazan ayının 27. 
gecesidir. Kur’an-ı Kerim’de bu gecenin bin aydan daha hayırlı 
olduğu bildirilmiştir.

Yukarıdan 
Aşağıya:

1

2

4

3

5

50
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GAZETE ÇIKARMA 28

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilere, Kur’an-ı Kerim’in ilk inmeye başladığı zamanla 
ilgili bir “gazete çıkarma” etkinliği yapacakları belirtilir.

2. Öğrencilere derse hazırlıklı gelmeleri; karton, makas ve tutkal gibi malzemeler 
getirmeleri söylenir.

3. Öğrencilerden beşer kişilik gruplar oluşturulur.

4. Öğrencilere gazeteyi, Kur’an-ı Kerim’in ilk inmeye başladığı geceden bir sonraki gün 
çıkacak sayı olarak hazırlamaları gerektiği söylenir.

5. Gazete içeriğinde şu konulara temas edilebilir:

• Cahiliye Dönemi’nin kötülükleri.

• Allah’ın (c.c.) önceki kavimlere gönderdiği peygamberler.

• Allah’ın (c.c.) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber seçmesinin sebeplerinin neler 
olabileceği.

• İlk inen ayetlerin içeriği.

• İlk inen ayetlerin Mekke’de oluşturduğu etki.

• Kur’an’ın inmesine ve putları reddetmesine Mekkeli liderlerin gösterdiği tepkiler.

• Kur’an’ın çağrısına, ezilen, zulüm gören kölelerin ve yoksul halkın tepkisi.

6. Gruplar gazetelerini hazırladıktan sonra sınıfta sunumlarını yaparlar.

7. En beğenilen gazeteyi hazırlayan öğrencilere sembolik bir gazetecilik belgesi verilir.

8. En güzel çalışmalar sınıf oylamasıyla belirlenip sınıf ya da okul panosunda sergilenir.

Hazırlanan gazeteler incelenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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KÜRSÜ BENDE 29

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Etkinlikten bir hafta önce gönüllü sekiz öğrenci seçilir.

2. Bu öğrencilerden, kandil gecelerinin, Cuma gününün, Ramazan ve Kurban Bayramları’nın 
önemini sınıfta arkadaşlarına anlatmak üzere hazırlanmaları istenir.

3. Anlatım sırasında etkileşimli tahta ya da afiş gibi materyalleri kullanabilecekleri belirtilir.

4. Öğrenciler sırayla sunumlarını gerçekleştirirler. 

5. Diğer öğrenciler sunum yapan arkadaşlarını oy vererek değerlendirir.

6. En yüksek oyu alan öğrenci tebrik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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İLAHİ YAZMA 30

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden, Hz. Peygamber’in doğum günü olan Mevlid 
Kandili ve Hz. Peygamber sevgisiyle ilgili, Ek-1’deki örneklerden yararlanarak bir şiir 
yazmaları istenir. 

2. Yazılan bu şiirler derste okutulur.

3. Öğrencilerden, en iyi seçilen şiire beste yapmaları istenir.

4. Sonraki derste besteler dinlenerek değerlendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1İLAHİ YAZMA30

Hz. Peygamber’le ilgili yazılan ve bestelenen şiir örnekleri:

SEVDİM SENİ MABUDUMA

Sevdim seni mabuduma
Canan diye sevdim.        
Bir ben değil âlem sana
Hayran diye sevdim.         

571

Beş yüz yetmiş bir’de,
Bir güneş doğdu.
Adı Muhammed’di,
İlk sözü ümmet.

Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Âmine,
Sütannesi Halime,
Doğdu cennet evine.

ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL 
MUHAMMED

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefaat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Mümin olanların çoktur cefası,
Ahirette olur zevk-u sefası,
On sekiz bin âlemin Mustafa’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

MEDİNE’NİN YOLLARINDA

Medine yoluna vardım,  
Can Muhammed’i aradım. 
Onu görmekti muradım,    
Medine’nin yollarında.
 
Yollarında yollarında,    
Güller açmış ravzasında,
Medine bakar Mekke’ye,     
Gönül onun sevdasında. 
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KANDİLLERİMİZ 31

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.

2. Öğrencilerden, kandil geceleri hakkında bildiklerini yazmaları istenir.

3. Yazarken kandil gecelerini birbirinden ayıran farkların neler olduğuna ve bu gecelerde 
neler yapılması gerektiğine dikkat etmeleri söylenir.

4. Etkinlik tamamlandığında isteyen öğrencilere yazdıkları okutulur.

5. Güzel olan etkinlikler sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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Ek-1KANDİLLERİMİZ 31

 Mevlid Kandili

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………......……

 Berat Kandili

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………......………………………………

 Regâib Kandili

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………

 Kadir Gecesi

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………...………………………………

 Miraç Kandili

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………….....................……………
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AKROSTİŞ 32

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. “Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler” konusu ders kitabından bir öğrenciye sesli bir 
şekilde okutulduktan sonra Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden Ramazan Bayramı’nı anlatan, akrostiş usulüyle bir şiir yazmaları istenir. 

3. Gönüllü öğrenciler veya sınıf listesinden kura ile belirlenen beş öğrenci yazdıkları şiirleri 
sesli bir şekilde sınıfta okur.

4. Daha sonra bu şiirler sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1AKROSTİŞ32

Ramazan Bayramı’nı anlatan, 
akrostiş usulüyle bir şiir 
yazınız. Bu şiirin başlığını da 
siz belirleyiniz.

…………………………………..

R………………………………………………………………….

A………………………………………………………………….

M………………………………………………………………….

A………………………………………………………………….

Z………………………………………………………………….

A………………………………………………………………….

N………………………………………………………………….

B………………………………………………………………….

A………………………………………………………………….

Y………………………………………………………………….

R………………………………………………………………….

A………………………………………………………………….

M………………………………………………………………….

I……………………………………………………………………

       Şiirin Yazarı 
 …………..…………………
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ZİYARET 33

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Etkinlikten iki hafta önce, öğrencilere, yakınlarındaki bir yardım kuruluşunu ziyaret 
etmeleri söylenir.

2. Bu ziyaretin hangi amaç için yapıldığı öğrencilere açıklanır.

3. Ziyaret sırasında öğrencilerin edinmesi gereken bilgiler, şu şekilde belirtilir:

• Yardım edilen kişilerin nasıl tespit edildiği

• Hangi aşamalar izlenerek yardımların yapıldığı

• Yardımlar için kaynakların nasıl oluşturulduğu

• Yardımlar sırasında yaşanan zorluklar

• Yardım süreçlerine öğrencilerin ne gibi katkılarının olacağı

• Ramazan ayında yardımların artıp artmadığı

4. Sınıf iki gruba ayrılır ve her grup kendi içinde bir lider ve bir yazıcı seçer.

5. Grup lideri randevuları alır ve arkadaşlarını ziyaret için organize eder.

6. Yazıcı ise ziyaret sonrası grup arkadaşlarından topladığı notları bir rapor hâline getirir.

7. Gruptaki her öğrenci, kurum yetkilileriyle görüşürken notlar alır ve bu notları grup 
yazıcısına teslim eder.

8. Etkinlik saatinde, gruplar, ziyaret ettikleri kurumdaki gözlemlerini ve bu sırada 
hissettiklerini sınıfta diğer arkadaşlarıyla paylaşır. 

9. Grup yazıcılarının raporları sınıf veya okul panosuna asılır.

10. Raporda kurumla ilgili olması gereken bilgiler şu şekilde belirlenir:

• Kurumun adı

• Faaliyet alanı

• Telefon numarası

• e-posta / web

• Adresi

• Kısa tarihçesi

• Yaptıkları çalışmalardan örnekler

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

2 hafta
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HİKÂYE ANLATMA 34

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere, dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerle ilgili hikâye anlatma yarışması 
yapılacağı söylenir.

2. Bu yarışmayla ulaşılmak isten sonuç öğrencilere açıklanır.

3. Daha sonra öğrencilerden jüri, yarışmacı ve seyirci olacaklar belirlenir.

4. Üç öğrenci jüri, on öğrenci yarışmacı, kalan öğrenciler de seyirci olur.

5. Konuyla ilgili kavramlar (bayram, ramazan, kurban, yardımlaşma, dayanışma, regaip, 
berat, miraç, kadir, cuma, mani gibi.) ayrı ayrı kâğıtlara yazılır, kâğıtlar katlanarak bir 
kutuya koyulur.

6. Diğer bir kutuya da farklı mekân isimleri (okul, cami, park, spor salonu, kütüphane, 
hastane, mahalle, ev, sokak, minare, balkon, pencere, köy, şehir vb.) yazılı kâğıtlar 
katlanıp koyulur.

7. Öğrenciler sırayla kutulardan birer kâğıt alarak kâğıtlarda yazan kavram ve mekân 
isminin içinde geçtiği bir hikâye anlatmaya başlar. 

8. Öğrencilerin konuyu ne kadar anladığı ve anlatabildiği gözlenir.

9. Jüride yer alan üç öğrenci ile öğretmen puanlama yapar ve en yüksek puan alan üç 
öğrenci açıklanır. Bütün yarışmacılar alkışlanarak yarışma tamamlanır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk. 
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KARIŞIK HARFLER 35

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Sınıfa “Dinî bayramlar ve önemli gün ve geceler” konusu ile ilgili bir çalışma kâğıdı 
etkinliği yapacakları söylenir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Sınıftaki öğrenci sayısınca Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılır ve dağıtılır.

4. Verilen süre zarfında öğrenciler soruları cevaplarlar.

5. Çalışmalar bittiğinde gönüllü öğrencilerden başlanarak cevaplar okunur.

6. Yanlış cevaplar düzeltilip eksik cevaplar tamamlanarak çalışma bitirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk. 
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Ek-1KARIŞIK HARFLER 35

Tanımı yapılan kavramların harfleri aşağıdaki kutularda karışık olarak verilmiştir. Karışıklığı düzelterek 
kavramları noktalı yere yazınız.

Müslümanların 
haftalık özel 
toplanma ve 
bayram günü.

Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) dünyaya 
geldiği kandil 
gecesinin adı.

Dinî ve millî 
bakımdan önemli 
olan ve toplumca 
kutlanan günler.

Hz. Peygamberin, 
Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksa’ya 
götürüldüğü, 
oradan göğe 
yükseltilerek Allah’ın 
(c.c.) ayetlerinin 
ve olağanüstü 
nimetlerinin 
gösterildiği kandilin 
adı.

Müslümanlar 
tarafından mübarek 
kabul edilen özel 
geceler.

Kur’an-ı Kerim’in 
indirilmeye 
başlandığı 
Ramazan ayının 27. 
gecesi.

DİKARÇİRAMLEVMİD

LİKDANRABYAMACUM ............. .............

............. ............. .............

.............

1 2 3

4 5 6
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BAYRAM AKROSTİŞİ 36

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere, “Dinî bayramlar ve önemli gün ve geceler” konusu ile ilgili bir akrostiş şiir 
yazma çalışması yapacakları söylenir.

2. Öğrenciler üçer veya dörder kişilik gruplara ayrılır.

3. Verilen süre içerisinde gruplar konu ile ilgili akrostiş usulü birer şiir yazarlar. 

4. Çalışmalar bittiğinde grup sözcüleri yazılan şiirleri okur. 

5. Beğenilen şiirler sınıf panosuna asılarak çalışma tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk. 
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ŞİFRELİ BULMACA 37

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere, “Dinî bayramlar ve önemli gün ve geceler” konusu ile ilgili bir bulmaca 
çözecekleri söylenir.

2. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

3. Verilen süre içerisinde öğrenciler bulmacayı çözerler.

4. Gönüllü öğrenciler, buldukları şifreyi okurlar, herkesin aynı sonucu bulup bulmadığı 
kontrol edilerek çalışma tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk. 
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Ek-1ŞİFRELİ BULMACA 37

Yandaki cetvelde, harfler ve onların alfabedeki sıraları verilmiştir. Sayılara karşılık gelen harfleri 
kutucuklardaki yerlerine yazdığınızda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okumayı tavsiye ettiği bir duayı 
bulacaksınız. Şifreli bulmacayı çözüp duayı bulunuz ve alttaki alana yazınız.
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6

7

22

2

76

1

5

7

6

26

1

12

16

21

11

15

12
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.....................................................

.....................................................

.....................................................
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DRAMA 38

ÜNİTE 5: Temel Değerlerimiz

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

1. Öğrencilere, “Dinî bayramlar ve önemli gün ve geceler” konusu ile ilgili drama yapılacağı 
söylenir.

2. Öğrenciler dörder veya beşer kişilik gruplara ayrılır.

3. Öğrenciler, önce, bir bayram günü yaşananları drama olarak yazarlar, sonra da rolleri 
kendi aralarında paylaşarak yazdıkları dramayı canlandırırlar.

4. Gruplar, verilen süre içerisinde çalışmalarını tamamlar ve oyunlarını sergiler.

5. En güzel çalışmayı yapan grup tebrik edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk. 
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1

6

16

Gülü seven dikenine katlanır.

Öpülecek el ısırılmaz. 

Sabah ola hayr ola. 

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. 

İyilik yap, iyilik bul. 

Alma mazlumun ahını, çıkar 
aheste aheste. 

Komşu komşunun külüne 
muhtaç. 

Şeriatın kestiği parmak acımaz. 

Büyük başın derdi de büyük olur. 

Koyunu güden, kurdu görür. 

Can canın yoldaşıdır. 

Eğri yolun doğru yolcusu olmaz. 

Ana gibi yar, vatan gibi diyar 
olmaz. 

Yalancının evi yanmış, kimse 
inanmamış. 

Bülbülü altın kafese koymuş-
lar, vatanım da vatanım demiş. Yalnız taş duvar olmaz. 

Öfke ile kalkan ziyanla oturur. 

Yoldan kal, yoldaştan kalma. 

Keskin sirke küpüne zarar verir. 

2-6-7 2-7

1 10

10

3

4

4

8

8

79

9

5 5

7

7

3

6

6

Kalp kalbe karşıdır. 

Yalandan uzak durmak.

Değeri sebebiyle birine karşı özenli, 
ölçülü olmak.

ADALET

SAYGI

GÜVEN

DÜRÜSTLÜK

SEVGİ

SABIR

ÖZ DENETİM
Kişinin kendisini belli amaçlar ve 

hedefler doğrultusunda kontrol etmesi.

Bir şeye ya da bir kimseye karşı 
yakın ilgi duymak, bağlanmak.

Doğru olana göre karar vermek, 
hakkı gözetmek.

Korku, çekinme ve kuşku duymadan 
bağlanmak.

Olumsuzlukları olumlu kılmak için 
gösterilen metanet.

CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED.
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23

26

“BİZ ONU KADİR GECESİ’NDE İNDİRDİK. BİLİR MİSİN NEDİR KADİR GECESİ? KADİR GECESİ 
BİN AYDAN DAHA HAYIRLIDIR. O GECE MELEKLER VE RUH (CEBRAİL), RABLERİNİN İZ-
NİYLE HER BİR İŞ İÇİN İNER DURURLAR. O GECE TAN YERİNİN AĞARMASINA KADAR BİR 
ESENLİKTİR.”

 (Kadr suresi, 1-5. ayetler.)

Bismillahirrahmânirrâhîm.

M N O F A M İ

K D İ A R A H İ M B

İ İ R M U L L A A N R

B L L A A Ç A L R D A A K

K İ M R V Ç Z K E Y E B M A T

U R A E E T A T R A N S M

B R L L B M B U Z D E İ R

E A İ E A K A İ D L İ H

S R N K S R N L B L D U

E A A I İ Ü E A Î A T

Ş V M T K K K T B K B A

E İ İ A A E R A E C U

D K M N L D R A L U D

İ E A Ç E A İ M A M

N R C S S M S A

E Y A L L A H I

M S E N A

F F E D

İ C

İ S

İ N

A F F

E T M

E Y İ S

E V E

R S İ N

S E N B

E N İ D E

B A Ğ I Ş L A

KELİMELER DUA

“Ey Allah’ım! Sen affedicisin, 
affetmeyi seversin, sen beni 
de bağışla.” 

(Tirmizî, Deavât, 84.)

    Ω ☎ ❤ ❉ ❂  ➽ ☂    

B İ Z O N U K A D İ R G E C E S

 Ω ❂   Ω ❂  ➽ ❂  ❤     ➽

İ N D E İ N D İ R D İ K B İ L İ R

    Ω Ω  ❂  ➽ ❤ ❉ ❂  ➽ ☂

M İ S İ N N E D İ R K A D İ R G

     ? ❤ ❉ ❂  ➽ ☂     

E C E S İ ? K A D İ R G E C E S İ

  Ω ❉ ֍ ❂ ❉ Ω ❂ ❉ π ❉ π ❉ ֍ ‼
B İ N A Y D A N D A H A H A Y I

➽  ‼ ❂ ‼ ➽  ☂        ❤

R L I D I R O G E C E   M E L E K

  ➽ &  ➽ ☎ π    ➽ ❉  

L E R V E R U H (C E B R A İ L)

➽ ❉    ➽  Ω  Ω   Ω  ֍  

R A B L E R İ N İ N İ Z N İ Y L E

π  ➽      Ω  Ω  ➽ ❂ ☎

H E R İ Ş İ Ç İ N İ N E R D U

➽ ☎ ➽  ❉ ➽  ☂     ❉ Ω ֍
R U R L A R O G E C E T A N Y

 ➽  Ω  Ω ❉  ❉ ➽  ❉  ‼ Ω ❉ ❤

E R İ N İ N A Ğ A R M A S I N A K

❉ ❂ ❉ ➽   ➽    Ω   ❤   ➽

A D A R B İ R E S E N L İ K T İ R
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35

37

LİKDANRABYAMACUM CUMA BAYRAM KANDİL

DİKARÇİRAMLEVMİD MEVLİD MİRAÇ KADİR
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“Ey Allah’ım! Sen 
affedicisin, affetmeyi 
seversin. Beni de bağışla.”
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