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PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN 

ÖZGEÇMİŞİ 

 
• 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu.  

• 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  

• 1993’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalında 
doktorasını tamamladı.  

• Ankara’da 5 yıl DKAB öğretmenliği, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim 
uzmanı olarak görev yaptı.  

• 1994’de Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü, Din Eğitimi Anabilim  Dalında yardımcı doçent olarak atandı.   

• Tunus’ta 10 ay, Belçika’da 3 ay, Fransa ve Almanya’da birer ay 
araştırmalarda bulundu.  

• 1998’ de doçent 2004'de profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası. 

• Nisan 2011’den beri Marmara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde din eğitimi  
dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

• İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, 
karşılaştırmalı din eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk 
eğitimi. 



BU SEMİNERİN 

DİĞERLERİNDEN FARKI 

NE? 

 

 



BAKALIM 

NELER 

OLACAK 

NELER ÖĞRENECEK VE 

BURADAN NASIL 

ÇIKACAKSINIZ? 

SEMİNERDEN 

BEKLENTİLERİNİZ 
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DİN 

ÖĞRETİMİNDE 

YÖNTEMLER 
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Temel Kavramlar 

 • Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi 
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik 
değişiklik oluşturma sürecidir.  

• Yaşantı : Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik 
göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü. 

• İstendik : Önceden plânlanmış; belli bir amaç (hedef) 
doğrultusunda; kasıtlı; istenilen. 

• Davranış : Bir organizmanın etkiye gösterdiği tepki; bireyin 
görülen görülmeyen tüm hareketi. 

• Süreç : Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek 
sürüp gitmesi. 
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BİLİŞSEL    

 



DUYUŞSAL 

 



PSİKOMOTOR/BECERİ/DEVİNSEL 



Temel Kavramlar 

 
• Eğitim, formal ve informal olarak ikiye ayrılmaktadır.  

• Formal eğitim: Amaç, ilke ve kuralları önceden belirlenerek plânlanıp, 
programlanmış biçimde düzenli olarak yapılan eğitim. 

• İnformal eğitim : Belli bir amaç ve plâna bağlı olmadan, hayatın kendi 
içinde oluşan eğitim süreci.  

• Eğitimle ilgili bir başka tasnif de örgün ve yaygın eğitim olmak üzere 
yapılan tasniftir. 

• Örgün eğitim : Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında 
çalışmadan önce okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde genel ve özel 
bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre 
düzenlenen eğitim. 

•  Yaygın eğitim : Örgün eğitim imkanlarından hiç yararlanmamış 
durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün 
eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha 
yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim. 
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Eğitimde; 

•  “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı  

eğitimin amaçlarını;  

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  

öğretim yöntemlerini;  

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  

eğitim araç ve gereçlerini;  

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 

sorusunun cevabı ise  

ölçme ve değerlendirme  

konusunu oluşturur. 
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Öğretim yöntemleri çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmıştır. 
 

Öğretim yöntemleri 
 

1.Öğrenci merkezli 

2.Öğretmen merkezli 
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Öğretme öğrenme süreçleri ve 

öğretmen öğrenci iletişimi 

Öğretmen

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci

www.mehmetzekiaydin.com 



Öğretme Yolları 

 

Öğretme Yaklaşımı

Öğretme Yöntemi

Öğretme Tekniği
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Sunuş yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Buluş yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

Araştırma 

yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

İşbirliğine 

dayalı öğretme  

yaklaşımı 

Oyun yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Y
A

K
L

A
Ş

IM
 

-Takrir (anlatma) 

- Dramatizasyon (rol 

yapma)  

- Örnek olay incelemesi 

- Buldurma (sokrates) 

-Tartışma 

- Problem 

çözme 

-

Dramatizasyon 

(rol yapma) 

- Örnek olay 

incelemesi 

- Gezi- gözlem 

- Bireysel 

çalışma 

- Gösterip 

yaptırma 

- Tartışma 

- Küme çalışması 

- Dramatizasyon (rol yapma) 

- Eğitsel oyun 

Y
Ö

N
T

E
M

 

- Biçimsel (formal) 

konuşma-konferans 

- Biçimsel olmayan 

(informal) konuşma 

- Sempozyum 

- Gösteri 

(demontrasyon) 

- Soru cevap 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

- Büyük grup tartışması 

- Küçük grup tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

- Soru cevap 

- Parmak 

oyunu 

- Sözsüz oyun 

(pandomim) 

- Bağımsız 

dramatizasyon 

- Bağımlı 

dramatizasyon 

- Kukla ve 

bebekler 

- Taklidi oyun 

(benzetme) 

-workshop 

-Altı şapkalı 

düşünme 

- Soru cevap 

- Büyük grup 

tartışması 

- Küçük grup 

tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

-Workshop 

- Kart oyunları (siz 

olsaydınız ne yapardınız?) 

- Kutuplaşma 

- Kavram kontrolü 

- Grup oyunları (mektup 

yada telgraf oyunu) 

- Nesi var? 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

-Başka, ters başka 

-Akrostiş 

T
E

K
N

İK
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YAKLAŞIMLAR 

Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı 

Buluş yoluyla öğretme yaklaşımı 

Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımı 

İşbirliğine dayalı öğretme  

yaklaşımı 

Oyun yoluyla öğretme yaklaşımı 



YÖNTEMLER 

• -Takrir (anlatma)  

• - Dramatizasyon (rol yapma)  

• - Örnek olay incelemesi 

• - Buldurma (Sokrates) 

• -Tartışma 

• - Problem çözme 

• - Gezi gözlem 

• - Bireysel çalışma 

• - Gösterip yaptırma 

 



TEKNİKLER  

-Takrir (anlatma) 

- Biçimsel (formal) konuşma:konferans 

- Biçimsel olmayan (informal) konuşma 

 - Sempozyum 

 - Gösteri (demontrasyon) 



TEKNİKLER 

- Soru cevap 

- Taklidi oyun (benzetme) 

- Workshop 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA TEKNİKLERİ 

- Büyük grup tartışması 

- Küçük grup tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

- Altı şapkalı düşünme 

 



TEKNİKLER 

OYUN TEKNİKLERİ 
 

- Kart oyunları (siz olsaydınız ne 

yapardınız?) 

- Kutuplaşma 

- Kavram kontrolü 

- Mektup ya da telgraf oyunu 

- Nesi var? 

-Başka, ters başka 

-Akrostiş 

 

DRAMATİZASYON TEKNİKLERİ 
 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

 



 

Bir Dersin İşleniş Aşamaları 

 
• Öğretim etkinliklerini plânlarken öğretmen, önceden 

belirlediği hedef davranışları nasıl gerçekleştireceğini 
sıralamalıdır. Buna dersin işleniş aşamaları diyebiliriz. 
Dersin işleniş aşamaları diyoruz, dersi anlatma aşamaları 
değil, yani ders sadece öğretmen tarafından anlatılmaz, 
öğrencilerle işlenir.  

• Bir dersin işleniş aşamaları, bir konunun açıklanmasında 
bir kompozisyon yazımında, bir konuşmada takip edilecek 
aşamalara benzer. Bir dersin işleniş aşamaları giriş, 
gelişme ve sonuçlandırma olmak üzere üçtür. Bu 
aşamaların içinde de değişik işlemler uygulanır. Bir veya 
iki ders saatinin düzenlenmesinde aşağıdaki sıra takip 
edilebilir: 
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1. Giriş:  

a.Dikkat çekme: Bir dersin girişi, başlangıcı o dersin devamı 
için oldukça önemlidir. Bu nedenle derse iyi bir dikkat 
çekme ile başlanmalıdır. Öğretmen, ders başında, bir söz, 
ayet ya da hadis, örnek olay, kıssa, hikâye, fıkra, anı, 
tarihî olay, ilahî, şarkı, şiir, levha, tablo, resim vb. şeyleri 
anlatarak, okuyarak, okutarak, projektörle yansıtarak, 
fotokopi vererek, bilgisayarda göstererek, filmini 
seyrettirerek öğrencilerin dikkatlerini konuya çekebilir. 
Düşündürücü ve konuyu açıcı sorular sorarak dikkat 
çekmek de etkili olabilir. Dikkat çekmek için, takrir, soru 
cevap, tartışma, gösteri, dramatizasyon, çember tartışma, 
örnek olay inceleme, kart vb. eğitsel oyunlar gibi öğretim 
yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Bu aşamada bir önceki 
dersteki konu gerekiyorsa tekrar hatırlatılabilir veya varsa 
ödevler de kontrol edilebilir.  
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1. Giriş: 

b. Güdüleme: Öğrencinin derse dikkatinin çekilmesinin ardından 
güdülenmesi gerekir. Öğrenilen konuları niçin öğrenmeleri 
gerektiği açıklanarak öğrenmeye istekli hâle gelen öğrenci dersi 
daha iyi takip edecektir. Öğrencileri güdülemek için, derste 
öğrenilenlerin ne işe yarayacağının, nerede nasıl 
kullanacaklarının açıklanması gerekir. Bu öğrenilenlerin 
sınavlarda sorulacağının hatırlatılması da ara sıra kullanılacak 
bir güdüleme yoludur.  

c. Hedeften haberdar etme: Öğrenciye bu ders sonunda neyi 
öğrenmiş olacağının bildirilmesi derse başlangıçta önemlidir. 
Bazı durumlarda, dikkat çekme, güdüleme ve hedeften 
haberdar etme ile ilgili yapılacaklar birbirine geçmiş de olabilir. 
Yani bazı durumlardan bu ilk üç aşama birleştirilebilir.  
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2. Gelişme: 

• Dersin gelişme bölümüne bir geçişle başlanır. Geçiş, yukarıda 
dikkat çekmede belirtilen etkinlikler veya benzerleri ile de 
yapılabilir. Gelişme bölümü derste verilmek istenen 
davranışların tamamının kazandırılacağı aşamadır. Bu 
aşamada, öğrencinin yaşına, cinsiyetine, psikolojisine, hazır 
bulunuşluğuna, değerlerine, eğitim biliminin verilerine uygun 
olarak tüm etkinlikler gerçekleştirilmelidir.  

• Gelişme aşamasında önceden belirlediğimiz öğretim yöntem 
ve teknikleri kurallara uygun olarak uygulanmalıdır. Seçilen 
yöntemlere uygun ders araç gereçleri kullanılmalıdır. 
Öğrenciye yeteri kadar uyarıcılar, ipuçları, pekiştireç, geri 
bildirim vb. verilmelidir. Gelişme aşamasında bir iki defa ara 
özet yapılabilir. Yine bu aşamada çok kısa olarak 
biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik (soru cevap vb. 
tekniklerle) değerlendirme yapılarak öğrencinin neyi ne kadar 
öğrendiği belirlenir. Eksikler varsa tamamlanarak derse devam 
edilir.  
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3. Sonuç ve Değerlendirme: 

• Dersin kapanış aşamasında son özet, 
tekrar güdüleme ve değerlendirme 
etkinlikleri yapılır. Değerlendirme 
yapılırken dersin hedeflerinin ne kadar 
gerçekleştiğini öğrenmek için sorular 
sorulur. Varsa eksikler ve öğrenci 
soruları cevaplandırılarak, bir sonraki 
dersin konusu söylenerek ve ödevler 
verilerek ders bitirilir.  
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DERS PLANI 

• Ders : Ahlak 

• Ünite : V. Görev ve Sorumluluklar  

• Konu : 5. Yakın Akraba, Komşu ve Topluma 

Karşı Görev ve Sorumluluklarımız  

• Süre : Bir Ders Saati 

• Yöntem: Takrir ve örnek olay inceleme 

yöntemleri, soru cevap tekniği 

• Araç Gereç : Renkli karton, örnek olay metni 
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Kazanımlar: 

• 4. İslam ahlakının kaynaklarını sıralar.  

• 5. İslam ahlakının öngördüğü model insanın özelliklerine 
örnekler verir.  

• 6. İslam Ahlakındaki temel tutumları sıralar.  

• 7. İslam Ahlakındaki temel tutumları almaya açıktır.  

• * Komşularla ilişkilerinde saygılı, dürüst ve paylaşımcı 
olmanın dinin istediği davranışlar olduğunun farkında olur.  

• Davranışlar: 

• Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak gerektiğini söyler/yazar. 

• Komşularımızla niçin iyi ilişkiler kurmak gerektiğini açıklar. 

• Komşularımızı rahatsız etmemek gerektiğini söyler/yazar. 

• Komşularımıza niçin saygılı olmak gerektiğini açıklar. 

• Komşularına saygılı olmaya istekli olur. 
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• 1. Giriş Bölümü 

• Dikkat Çekme: Biraz sonra bir örnek olay metni 

dağıtacağım bunu sessizce okuyun ve anlamaya 

çalışın, daha sonra bu olayı hep birlikte tartışarak 

değerlendirmesini yapacağız, denilir. 

• Güdüleme ve Hedeften Haberdar Etme: Bu dersin 

sonunda, komşularımızla ilişkilerimizde saygılı, dürüst 

ve paylaşımcı olmamız gerektiğini, dinimizin de 

komşuluk ilişkilerine çok büyük önem verdiğini 

öğrenmiş olacakları belirtilir. 

• 2. Gelişme Bölümü 

• Öğrenci sayısınca çoğaltılan örnek olay metni,dağıtılır. 

Öğrenciler okuyunca bir iki öğrenciye tekrar anlattırılır. 
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Örnek Olay: Osman'ın Abisi 

 • "Osman'ın abisi Hüseyin, İstanbul’da üniversiteyi 
kazanmış ve okumaya başlamıştı. 4 aydır 
ailesinden uzaktaydı ve ailece sömestr tatilini 
bekliyorlardı. Hüseyin telefon ederek, sabah trene 
binip gece, 23.10'da ineceğini söyleyince tüm aile 
sevindi. Osman'ın babası, trenin gelmesine yakın 
tren garına giderek bekledi ve Hüseyin'le birlikte 
eve sevinç içinde geldiler.  

• Sevinçlerinden ne yaptıklarını bilmiyorlardı. 
Otomobilde, baba oğul konuşarak geldiler ve 
apartmana konuşa konuşa girdiler. Eve gelince tüm 
aile, Hüseyin'i coşkuyla karşıladı. Yemek yediler, 
çay içtiler, saat 02.30'a kadar yüksek sesle 
konuşarak sevinçlerini paylaştılar. Çünkü Hüseyin, 
ilk defa aileden uzak kalmıştı ve hepsi onu çok 
özlemişti. Kapının zili çalınca birden şaşırdılar." 



Aşağıdaki sorularla örnek 

olay tartışılır: 

• Sizce kapıyı kim çalmış olabilir? 

• Siz bu ailenin komşusu olsanız ve gürültüden    
uyuyamasanız ne yapardınız? 

• Bu ailenin, yaptığı yanlışlar nelerdir? 

• Gecenin bu saatine kadar oturma kimlere hangi zararları 
verir? 

• Osman, sabah okula gelebilir mi? Gelirse dersleri, tam olarak 
izleyebilir mi? 

• Osman'ın babası, işine tam zamanında gidebilir mi? 

• Gecenin geç saatlerinde yüksek sesle konuşmak, eğlenmek 
doğru mudur? 

• Sizce, bu yanlışları yapan Osman'ın ailesi ne yapmalıdır? 

 

• Bu örnek olaydan, hangi sonuçları çıkarabiliriz? 
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Ara özet:  

Bu ailenin yanlışları şunlardır: 

 • İş ve okul günü geç saatlere kadar uyumadılar. 

• Yüksek sesle konuşup, eğlenerek komşuları rahatsız 
ettiler. 
Bu yanlışlardan kimler nasıl etkilenebilir? 

• Osman, okula geç kalabilir ve derslere kendini veremez. 

• Babası, işe geç kalabilir ve işte görevlerini tam yerine 
getiremez. 

• Komşular, okula ve işe geç kalabilirler. 

• Sabah geç kalkanlar tam kahvaltı yapamazlar. 

• Otomobilde konuşurken kaza yapabilirler. 

• Komşulardan bazıları gelip ikaz edebilir veya kavga 
yapabilir. 

• Komşulardan bazıları polise şikayetçi olabilir. 
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Bu durumda Osman'ın ailesi, 

yanlışlarından dolayı şu duruma 

düşebilirler: 

 

• Pişman olurlar. 

• Utanırlar. 

• Özür dilemek zorunda kalırlar. 

• Üzülürler. 

• Aynı yanlışı bir daha yapmamaya söz verirler. 

•  
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Bu örnek olaydan, şu 

sonuçları çıkarabiliriz: 
 

• Erken yatıp, erken kalkmalıyız. 

• Sevinçli günlerimizde geç yatmak gerekmez. 

• Komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. 

• Yaptığımız davranışlardan, başkalarının rahatsız olup 
olmayacaklarını düşünmeliyiz. 

• Yolda, evde geç saatlerde yüksek sesle konuşmamalıyız. 

• Sabah mutlaka kahvaltı yapmalıyız. 

• Komşularımızda hasta bulunabileceğini düşünmeliyiz. 

• Okula ve işe geç kalmamalıyız. 

• Gereksiz yere, polise şikayet etmemeliyiz. 
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Kimlere komşu dendiği, komşularımıza karşı saygılı davranmanın 

önemi, komşu hakkı, dinimizin komşuluk ilişkilerine önem verdiği 

açıklanır. 

 

• Daha önceden renkli kartonlara yazılan aşağıdaki ayet, hadis 
ve atasözleri sınıfa asılır. Her biri, değişik öğrencilere 
okutturularak bunlar üzerinde düşünmeleri istenir. 

• Nisa suresi, 36. ayet. 

• "Kötülüklerden komşusu güvende olmayan kimse cennete 
giremez." (Buharî, Edeb, 29) 

• "Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikramda 
bulunsun." (Müslim, İman, 74) 

• "Ev alma komşu al." 

• "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." 

• Komşuluk ilişkilerinde, bazı kurallara uymamız gerektiği 
vurgulanır. Bu ayet, hadis ve atasözlerinin ışığında 
öğrencilerin de görüşleri alınarak, komşuluk ilişkilerinde 
uymamız gereken kurallar belirlenerek tahtaya yazılır. 
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Ara 

özet: 

• "Toplumda ailemizden sonra en yakın ilişki 

kurduğumuz insanlar, evimize yakın yerlerde 

yaşayan komşu ailelerdir. 

•  Başımıza gelen felaketten ilk önce haberdar 

olan ve yardımımıza koşan komşularımızdır. 

Komşular arasında oluşturulan dostça ilişkiler, 

aralarındaki sevgi, saygı ve yardımlaşma 

duygularını geliştirir. Bu da yaşadıkları ortamı 

mutlu, huzurlu ve yaşanır hâle getirir." 
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• “Ertesi gün erkeden kalkıp şehirler arası yolculuğa 
çıkacaksınız. Bunun için erkenden yatmak 
istiyorsunuz. Üst kattaki komşularınız yüksek sesle 
müzik dinliyorlar. Fakat, sizin bütün uyarılarınıza 
rağmen müziğin sesini azaltmıyorlar."  

• “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?”  

• şeklinde bir yönlendirme yapılarak öğrencilerden bu 
davranışı değerlendirmeleri istenir.  

• İpucu olarak da "Başka hangi davranışlar 
komşularımızı rahatsız eder?" vb. sorular yöneltilir. 
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3. Sonuç Bölümü 

 • Dersin özeti yapılır. Öğrencilerin soruları varsa 
cevaplandırılır. Konunun iyi anlaşılıp anlaşılmadığını 
ölçmek için değerlendirme soruları sorulur. 

• Bir sonraki derste “………….” konusunun işleneceği 
belirtilir.  

• Daha önce planlandığı gibi, cuma günü “Çocuk 
Yuvası“na gezmeye gidecekleri, bunun için hazır 
olarak gelmelerini ve 18 yaşından küçüklerin 
velilerinden izin almaları gerektiği söylenerek, daha 
önceden hazırlanan veli izin belgeleri öğrencilere 
dağıtılır.  
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4. Değerlendirme 

 

• Çevremizdeki ailelerle ilişkilerimiz nasıl 

olmalıdır? 

• Komşularımıza yardım etmek bize neler 

kazandırır? 

• Dinimizin komşuluk ilişkilerine önem 

verdiğini bir ayet ve hadisle 

açıklayınız. 
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DERS PLÂNI 

Dersin Adı : DKAB 

Sınıf                     : 7 

Ünite  : V. Din ve Güzel Ahlak 

Konu  : 2.8. Savurganlıktan Kaçınmak 

Süre  : İki Ders Saati 

Yöntem           : Takrir, buldurma ve örnek olay inceleme yöntemleri, çember                    

ve soru cevap teknikleri 

Araç gereç : Yazı tahtası, bilgisayar, projektör, resim, örnek olay metni 

Kazanımlar :  

           İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. 

Muhammed’in hayatından örnekler verir.  

           Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar. 

           Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur. Ahlaki olmayan 

tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 

           *Savurganlığın kaçınılması gereken bir davranış olduğunun farkında 

olur.  
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A. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

 

• Dikkat Çekme: 

   “Şerife’nin Resmi?” adlı örnek 

olay anlatılır. “Biraz sonra bu 

örnek olayı tartışacağız” 

denilerek öğrencilerin dikkati 

çekilmeye çalışılır. 
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Örnek Olay (Şerife’nin Resmi) 

“Şerife, ailesi ile birlikte Şubat tatilinde başka bir şehirde oturan 
amcalarını ziyarete gider. Amcasının oğlu Çetin kendisinden 
bir yaş büyük olup 8. sınıfta okumaktadır. Şerife ile Çetin 
kısa zamanda iyi anlaşırlar, birlikte oyunlar oynarlar, 
eğlenirler. 2-3 gün içinde Çetin’in bazı davranışları Şerife’nin 
dikkatini çeker. Ancak hem misafir olduğu hem de Çetin 
kendisinden büyük olduğu için bir şey diyemez. Şerife, tatil 
dönüşü okula başlar ve Resim dersinde öğretmen tatilde 
karşılaştıkları bir olayı anlatan bir resim yapmalarını ister. 
Şerife, gördüğünüz şu resmi çizer. Şerife’nin çizdiği bu resim 
en güzel resim seçilir. Resim öğretmeni Şerife’yi kutlar. Daha 
sonra resim öğretmeni, Türkçe öğretmeni ile görüşerek 
Şerife’nin resminden bahseder ve mümkünse öğrencilere bu 
resimle ilgili bir kompozisyon yazdırmasını rica eder. Resim 
öğretmeni, aynı şekilde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi 
öğretmeni ile de konuşur derste öğrencilerin bu resmi 
tartışmasını ister. DKAB öğretmeni, bunu kabul eder ve 
derse resmi getirir. Öğrencilere bu derste resimde     
gördükleri olayı tartışacaklarını söyler.” 
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   Güdüleme: 

 ”Biraz sonra, Şerife’nin yerinde siz 

olsaydınız ne yapardınız? konusunu 

tartışacağız.”  

   Hedeften Haberdar Etme: 

  Bu dersin sonunda savurganlıkın niçin 

kötü bir davranış olduğunu öğrenmiş 

olacaksınız.  
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 B. GELİŞME BÖLÜMÜ  

 Resim tahtaya asılır ve projektörle 

yansıtılır. “Şimdi dikkatlice resme tekrar 

bakalım. Resimde neler görüyoruz? 

Çetin’in yanlışları nelerdir?” denilir. 

Öğrencilerin verdiği cevaplardan doğru 

olanlar tahtaya yazılır. Varsa bulunmayan 

cevaplar öğretmen tarafından tamamlanır.  
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• Ara Özet: Çetin’in yanlışları şunlardır: 

1. Suyu boşa akıtıyor.  

2. Elektriği gereksiz kullanıyor.  

3. Gece geç vakte kadar yatmamış zamanı 

iyi kullanmıyor.  

4. Yatağı dağınık duruyor.  

5. Odada bir çok kağıt ortalıkta duruyor.  

6. Sigara içiyor.  
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    “Şerife’nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Çetin’in 
yanlışlarını söyler miydiniz? Söylerseniz nasıl 
söylerdiniz?” denilir. Öğrencilerin verdiği cevaplardan 
doğru olanlar tahtaya yazılır. Varsa bulunmayan 
cevaplar öğretmen tarafından tamamlanır.  

Ara Özet: Çetin’in yanlışları tatlı bir dille kendisine 
hatırlatılmalıdır. Bunun için Şerife, yaptığı resmi veya 
yazdığı kompozisyonu Çetin’e postalayabilir. Çünkü 
savurganlık hem kişiye hem de topluma zararlı yanlış bir 
davranıştır.  

• Savurganlıkla ilgili tutumluluk, cömertlik ve cimrilik 
kavramlarının anlamları söylenir ve aralarındaki farklar 
soru cevap tekniği ile öğrencilere buldurulur.  
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• “Şimdi de savurganlık konusunda İslâm dininin 
görüşlerini özetleyeceğiz” denilir ve aşağıdaki ayetler 
ve hadis (projektörle yansıtılarak) açıklanır.  

• “Yiyiniz içiniz ama savurganlık etmeyiniz. Şüphesiz 
Allah, savurganlık edenleri sevmez.” (7/A’raf suresi, 
ayet 31). “Onlar, harcadıkları zaman savurganlık 
yapmaz ve cimrilik de etmez, ikisi arası orta bir yolda 
olurlar.” (25/Furkan suresi, ayet 67).  

• “Beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıymetini biliniz; 
ölmeden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, 
işler çoğalmadan boş zamanın, yaşlılıktan önce 
gençliğin, yoksulluktan önce zenginliğin.” (Feyzü’l 
Kadir, II, 16)  
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C. SONUÇ BÖLÜMÜ: 

 

     Dersin özetlenmesi için çember tekniği kullanılır. Bunun 
için, 5 öğrenci tahtaya çıkarak çember şeklinde dururlar. 
Her öğrenci bir dakika içinde aşağıdaki konuları özetler.  

• 1.  Savurganlık, tutumluluk, cömertlik ve cimrilik 
kavramlarının anlamları ve aralarındaki farklar 

• 2.  Çetin’in yaptığı savurganlıklar nelerdir? 

• 3.  Savurganlığın kişiye zararları 

• 4.  Savurganlığın topluma zararları 

• 5.  Savurganlıkla ilgili bir ayet ve bir hadisin anlamı 
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Kapanış: Savurganlıkın ne kadar kötü bir 
davranış olduğunu gördük, bundan sonra bu 
konuda daha dikkatli olacağınızı tahmin 
ediyorum. Bu konuyla birlikte bu üniteyi 
bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki konumuz, 
………..tır. Bu konuyu okuyarak hazırlıklı 
gelin.  
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D. DEĞERLENDİRME:  

 

• 1. Savurganlık nedir? Hangi davranışlar 

savurganlık içine girebilir? 

• 2. Savurganlıkla ilgili birer ayet ve hadis yazınız? 

• 3. Savurganlığın kişiye zararları nelerdir? 

• 4. Savurganlığın topluma zararları nelerdir? 

• 5. Tutumluluk, cömertlik ve cimrilik kavramlarının 

aralarındaki farklar nedir? 

• 6. Savurganlık neden kötü bir davranıştır?  
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DERS ARACI: alet 

DERS GERECİ: malzeme 

 

Mübarek araçlar 
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•Din öğretiminde 

resim nerede 

kullanılabilir? 
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Hep kafaları dolduruyoruz 
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PEKİ GÖNÜLLER? 

 



İLÂHÎ SÖYLEMEK  

ÖĞRETMEK 
    

 

       1 İLÂHÎ = 1 SAAT DERS 

 



Gül Yüzünü Rüyamızda 
• Gül yüzünü rüyamızda  

Görelim ya Rasulellah  
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Aşkınla yaşarır gözler  
Firakınla yanar özler 
Mubarek ravzana yüzler 
Sürelim ya Rasulellah 

 

• Veda edip masivaya 

• Yalvarıp Yüce Mevlaya 

• Şefaati Mustafaya 

• Erelim ya Rasulellah 

 

• Sensin gönüller sultanı  
Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah  

•   
 
  



ŞİMDİ OYUN 

ZAMANI GELDİ 
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Yapılandırmacı Yaklaşım ve Çoklu Zeka Sistemi’nin 

Özü Nedir? 

• Yapılandırmacı 

Yaklaşım, “herkesle 

anladığı dille 

konuşmak” diye 

özetlenebilir. 

 

• Çoklu Zeka Sistemi de 

herkesle anladığı dille 

konuşma’nın araç 

gereçlerini bize sunar. 
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ÖĞRENMENİN 

8  

FARKLI YOLU 

Mantıksal – Matematiksel  
Sözel – Dilsel  

Kişisel 

Sosyal Doğacı 
Müziksel 

Bedensel 

Görsel 
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BEN BUNLARIN YANINDA, 

UYUTMADAN ANLATMAYA  

DEVAM EDECEĞİM, 

diyorsanız:  



Ancak bu yöntemin iyi kullanılabilmesi, 

öğretmenin kişiliğine, bilgisine, ses tonuna, 

konuşma gücüne (konuşma temposu, 

melodisi, telaffuzu, süre ayarlama), 

diyalektik metodu iyi kullanmasına, jest ve 

mimiklerine bağlıdır. Bu yöntemle ders 

anlatılırken drama tekniği, tasvir, açıklama 

ve hikâye gayet ustalıkla kullanılmalıdır.  

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Öğretmen derse başlamadan 

önce, karşısındaki öğrenci 

grubunun yaşını, seviyesini, ilgileri 

vb. öğrenmelidir. 

 

 

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Derse başlamadan önce 

öğrencilerin dikkatini anlatılacak 

konu üzerine çekecek bir film, 

fotoğraf, grafik gösterimi; 

problemler üzerinde duran bir 

giriş konuşması veya öğrencilere 

yöneltilecek bazı basit sorularla 

işe başlanmalıdır.  

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Grup karşısında sadece yere veya havaya 

bakarak, gözlerini anlamsız bir sabit noktaya 

dikerek, sürekli notları ile meşgul olarak ders 

yapılmaz. Öğretmen sürekli grubu kontrol 

etmeli, dersten kopmalar sınıfı veya dersin 

akışını rahatsız etmeye başladığı an 

müdahale etmelidir  

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Anlatım yöntemi ile yapılan derslerde, 

öğrencilerle mutlaka güzel diyaloglar 

kurulmalıdır. Arada sorulacak veya 

sordurulacak sorularla başlayan diyalog dağılan 

dikkatleri toplayacak, öğrencilerin derse 

ısınmalarını ve düşüncelerini aktifleştirmelerini 

sağlayacaktır. Bu şekilde soru-cevap tekniği, 

öğrencilerin yanlış anlamalarını da 

engelleyecek veya yanlış anlaşılabilecek 

konuları düzeltme imkânı sunacaktır.  

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Öğrenciler genellikle sınavlara 

yönelik ders dinledikleri için, anlatılan 

konunun soru hâline getirilmesi dersi 

daha çekici kılar. Hattâ anlatımın 

içinde bile, o kısımların ilerde nasıl 

bir soru hâline getirileceği 

açıklanırsa, bütün öğrencilerin o 

kısımları "can kulağı ile" dinledikleri 

görülecektir.  

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için: 



Anlatım yönteminin eksikleri ve kusurlu yönleri 

 

Anlatma yöntemi daha çok işitme organını kullanmaktadır. 

Oysa eğitimde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa o kadar 

iyi olur. Görmeye dayalı bilgilerin ve psiko-motor davranışların 

bu yöntemle öğretilmesi çok zordur.  

 

Öğrenci derse aktif olarak katılmadığı için dersi dinlemeyebilir, 

öğrenme sorumluluğundan kaçabilir. Yarım yamalak 

dinlenilen bir derste de bilgiler tam olarak özümsenemez ve 

kısa zamanda unutulur.  

 

Eğer öğretmen; bilgisi, ses tonu, vurgulamaları, kullanacağı 

çeşitli tekniklerle dersi dinlenilebilir bir hale getirmezse, 

öğrenciler kısa zamanda sıkılır, istekleri azalır ve dersten 

koparlar.  



Anlatım yönteminin eksikleri ve kusurlu yönleri 

 

İyi bir öğretim için, öğretmenin karşısındaki öğrencilerin bilgi, ilgi, 

ihtiyaç ve yeteneklerini tanıması gerekir. Sürekli anlatma yöntemi 

ile ders yapan bir öğretmen, tanımadığı bir gruba belli bir bilgi 

sistemini anlatmaya çalışır. Bu, âdeta karanlığa kurşun atmak gibi 

bir faaliyet olur. Bu durumda öğrenme büyük ölçüde tesadüfe 

bırakılmıştır.  

 

Bu yöntem büyük ölçüde kitabî bilgilere dayandığından, öğrencileri 

araştırma ve inceleme yapma yerine, kalıp bilgileri ezberlemeye 

sevk eder. Tarih boyunca da bu yöntemin ortaya çıkardığı en çok 

kullanılan öğrenme tekniğinin ezber olduğu görülmüştür.  

 

Bu yöntemle yapılan derslerde öğrencilerle sağlıklı iletişim 

kurulamıyorsa, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koyacak geri 

bildirimler alınamaz ve ders kontrolü zayıflar.   



Soru-Cevap 

 

   1. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular , tüm sınıfa 
sorulmalı ve aynı anda herkes cevabı bulmak için 
düşündürülmeli ve daha sonra cevap verecek 
kişi belirlenmeli. 

    

   2. Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli.  
 

   3. Konuşma zorluğu çeken ve yanlış cevap veren 
öğrenciler sabırla dinlenmeli. Onları küçük 
düşürücü davranışlardan kaçınılmalı.  



BAŞARILI SORU SORMA 

1-Soru; hoş, kolay ve anlaşılır tavırla sorulmalıdır. 

2-Soru bütün sınıfa sorulmalı, özel durumlarda 
kişiye  

        yöneltilmelidir. 

3-Soru tekrarından kaçınılmalıdır. 

4-Soru dağılımı adil olmalıdır. 

5-Öğrenci düzeyine uygun soru seçilmelidir. 

6-Sorunun cevabı ‘evet’ veya ‘hayır’ olmamalıdır. 

7-Yaratıcılığı geliştirecek sorular sorulmalıdır. 

8-”Kim biliyor? Bilen var mı? Kim söyleyecek?”  
vb. tutumlardan kaçınılmalıdır. 



Eski ve yeni öğretim paradigmalarının karşılaştırılması  
Eski Öğretim Paradigması Yeni Öğretim 

Paradigması 

Bilgi Öğretmen tarafından öğrencilere aktarılır.  Öğretmen ve öğrenciler tarafından 

birlikte inşa edilir.  

Öğrenci Öğretmenin bilgisiyle doldurulması gereken ”boş 

bir kutu” olarak algılanır.  

Kendi bilgisinin inşacısı, keşifçisi ve 

transfercisi olarak algılanır 

Amaç Öğrencileri belli kategorilere göre sınıflandırmak 

ve seviyelendirmek esastır. 

Bütün öğrencilerin performanslarını, 

becerilerini ve yeteneklerini 

geliştirmek esastır. 

İlişkiler Öğrenciler arasındaki ve öğretmen ve öğrenciler 

arasındaki ilişkiler formaldir.  

Öğrenciler arasındaki ve öğretmen 

ve öğrenciler arasındaki ilişkiler 

informaldir.  

Sınıf Ortamı Sınıf ortamı, rekabetçi ve bireyselci bir yapıdadır. Sınıf ortamı, işbirlikçi bir yapıdadır.  

Sınıf İklimi Öğrencilerin belli bir düzene uyumu esastır.  Öğretimde bireysel farklılıkların 

gözetilmesi esastır. 

Öğretim 

Hakkında 

Varsayım 

Öğretim süreci, basit bir yapı arz eder ve”alan 

bilgisine sahip her uzman öğretebilir” anlayışı 

hakimdir. 

Öğretim süreci, karmaşık bir yapı 

arz eder ve öğretmenin yoğun bir 

şekilde pedagojik formasyon 

bilgisini gerektirir.  
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Bundan sonra  
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Bundan sonra  

 

•ders 

anlatılmayacak 

İŞLENECEK 
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Bundan sonra  

 

•derslerde resim 

kullanılacak 
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Bundan sonra  

 

• derslerde  

• öğrenci merkezli, aktif 

öğretim yöntemleri 

kullanılacak 
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Bundan sonra  

 

 

 

 

kullanılacak 
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Bundan sonra  

 

HERGÜN  

İLAHİ 

SÖYLETTİRİLECEK 
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