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4. ÜNİTE : AHLAKİ DAVRANIŞLAR
KAZANIMLAR
1. Güzel ahlaki davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.
2. Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur.
3. Olumsuz davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.
4. Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.
5. Davranışlarında ölçülü ve tutarlı olmaya özen gösterir.
6. Zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilerini fark eder.
AÇIKLAMALAR
Ünite konuları başta ayet ve hadisler olmak üzere İslam tarihinden yaşanmış örneklerle açıklanacaktır.
4. kazanım işlenirken yetim malı yemenin haramlığına da vurgu yapılacaktır.
6. kazanım işlenirken sigara, içki, uyuşturucu madde kullanmanın zararlarına yer verilecektir.
Kavramlar:
Adalet, ahit, vefa, itidal, şecaat, hilm, îsâr, iffet, hayâ, hüsnüzan, suizan, riya, haset.
5. ÜNİTE : ADAB-I MUAŞERET
KAZANIMLAR
Bu ünite sonunda öğrenciler;
1. Selamlaşmada dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
2. Konuşurken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
3. İlim öğrenmede ve öğretmede gerekli ahlaki ölçüleri fark eder.
4. Yeme ve içmede ölçülü olmaya özen gösterir.
5. Giyim ve kuşamda ölçülü olmaya ve gösterişten uzak durmaya özen gösterir.
6. Yolculuk adabıyla ilgili ilkeleri kavrar.
7. Ziyaret adabını ayet ve hadislerle açıklar.
8. Alışverişte helal-haram ölçüsünü kavrar.
9. İletişim araçlarını doğru ve yerinde kullanır.

AÇIKLAMALAR
Ünite konuları, başta ayet ve hadisler olmak üzere İslam tarihinden yaşanmış örneklerle açıklanacaktır.
1. kazanım işlenirken konu Peygamberimizin sünneti ışığında açıklanacaktır.
3. kazanım işlenirken ayet ve hadisler ışığında ilim adabından kısaca bahsedecektir.
4 ve 5. kazanımlar işlenirken gösterişten uzak olma, tasarruf, sahip olduğumuz nimetleri başkalarıyla paylaşma
konuları üzerinde de durulacaktır. Ayrıca helal kazancın önemi vurgulanacaktır.
6. kazanım işlenirken özel veya toplu taşıma araçlarında çevreye ve insanlara karşı saygılı olunmasına; ayrıca trafik
kuralları ihlalinin de kul hakkı ihlali olduğuna değinilecektir.
9. kazanım işlenirken sosyal medya ve internetin kullanımında mahremiyete riayet, kişi haklarını ihlal etmeme,
zaman israfı gibi konular üzerinde durulacaktır.
Kavramlar:
Adap, selam, ilim, nezaket, itidal, sıla-i rahim, tesettür, rızık, helal, haram, tasarruf.

