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Ev Okulu 
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DERS1
Keli̇me-İ Tevhi̇d, Keli̇me-İ Şehadet ve 
İslam'ın Şartı

Bu ders işlendiğinde öğrenci;

 ✓ Kelime-i tevhidin Arapça metnini ezbere okur ve anlamını söyler.

 ✓ Kelime-i şehadetin Arapça metnini ezbere okur ve anlamını söyler.

 ✓ “İslam’ın şartları”nı sayar.

Etkinlik Önerileri

 ✓ Etkinlik 1
• Öğrencilerinizin kelime-i tevhidi doğru bir 

şekilde telaffuz etmeleri ve ezberlemeleri 
için önce siz sesli olarak okuyunuz. Sonra 
kelime kelime okuyarak sizin ardınızdan 
koro hâlinde tekrarlamalarını öğrencileriniz-
den isteyiniz. Bu uygulamayı gruptan yanlış 
bir telaffuz işitmeyinceye kadar tekrarlayınız.

• Kelime-i tevhidin anlamı üzerine öğrencileri-
nizle konuşunuz.

• Gönüllülerden başlayarak öğrencilerinizden 
kelime-i tevhidi ezbere okumalarını isteyiniz. 
Ezberden okuma esnasında da öğrencilerini-
zin telaffuza dikkat etmelerini sağlayınız.

• Aynı uygulamayı kelime-i şehadet için de 
yapınız.

• Ezbere okuyamayan öğrencilerinizi zorlamayınız. Bir sonraki derste okuya-
bileceklerini söyleyerek cesaretlendiriniz.

Kelime-i tevhid ve kelime-i 

şehadeti mutlaka Arapça 

metninden okuyunuz ve 

okutunuz. Bütün öğrencile-

riniz harflerin mahreçlerine 

dikkat ederek takılmadan 

okuyana kadar okuma çalış-

malarını sürdürünüz. Öğren-

cileriniz metni Latin harfleri 

ile yazıp oradan okumaya 

ve ezberlemeye çalışabilirler. 

Arapçasından okuma yeter-

liliklerini olumsuz etkileye-

ceği ve mahreçlerin doğru 

oturmamasına sebep ola-

bileceği için buna kesinlikle 

izin vermeyiniz.

!
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 ✓ Etkinlik 2
• Öğrencilerinizi ikişerli eşleyiniz.

• Eşlerden birine kelime-i tevhidi okutunuz, diğerine de anlamını söyletiniz. 
Bu uygulamayı birkaç kez tekrarlatınız.

• Kelime-i tevhidi ve anlamını birkaç kez de öğrencilerinizin görevlerini de-
ğiştirerek okutunuz.

• Bu çalışmayı kelime-i şehadet ile de tekrarlatınız.

 ✓ Etkinlik 3
• İslam’ın şartlarını, her biri ayrı kâğıtta olacak şekilde, küçük kâğıtlara yazınız 

ve kâğıtları bir torbaya atınız.

• Öğrencilere kâğıtları çektiriniz.

• Her bir öğrencinizden arkadaşlarına ipuçları vererek kâğıdında yazılı olan 
şartı buldurmalarını isteyiniz.

 ✓ Etkinlik 4
• Öğrencilerinize İslam’ın beş şartının neler olduğunu sorunuz. Bu beş esa-

sın İslam’ın temelleri olduğunu belirterek bir bina nasıl temellerden ibaret 
değilse İslam’ın da bu esaslardan ibaret olmadığını özellikle vurgulayınız.

• İslam’ın başka hangi esasları/şartları (ibadet, ahlak vb. ile ilgili) olduğunu 
sorarak öğrencilerinizden gelen cevapları tahtada listeleyiniz. Öğrencile-
rinizin İslam’ın beş temel üzerine kurulu ve birçok güzel prensiplerle örül-
müş sağlam bir yapı olduğu fikrine ulaşmalarını sağlayınız.

Not: Bu uygulamayı yaparken öğrencilerinizin yaşlarını ve algı düzeylerini 
dikkate alınız. Konuşmayı onların düzeylerine ve ilgilerine uygun şekilde yön-
lendiriniz.

 ✓ Etkinlik 5
• Bir küpün beş yüzüne İslam’ın şartlarını ayrı ayrı yazınız. Bir yüzünü boş 

bırakınız.

• Öğrencilerinizden sıra ile küpü havaya atıp bırakmalarını ve altta kalan 
yüzde yazan şartı tahmin etmelerini isteyiniz.

• Doğru tahmin eden öğrencilerinize 50 puan veriniz.
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• İslam’ın şartlarının öğrencilerinizin çoğunluğu tarafından öğrenildiğine 
kanaat getirene kadar veya öğrencileriniz sıkılıncaya kadar oyunu sürdürü-
nüz.

• Oyun sonunda puanı en çok olan öğrencinizi oyunun galibi ilan ediniz.

Ödev Önerileri

 ✓ Ödev 1 
Öğrencilerinizden İslam’ın beş şartını gösteren bir şema hazırlamalarını 
veya resim çizmelerini isteyiniz. Yapılan çalışmaları bir sonraki hafta ders 
mekânında uygun şekilde sergileyiniz.

 ✓ Ödev 2
Öğrencilerinizden ailelerindeki kişilere kelime-i tevhidi ve kelime-i şehadeti bi-
lip bilmediklerini sormalarını, bilmeyenler varsa onlara öğretmelerini isteyiniz.
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İmanın Şartları

Bu ders işlendiğinde öğrenci;

 ✓ İmanın şartlarını sayar.

 ✓ Allah’ın tek ve biricik olduğunu bilir.

 ✓ Meleklerin Allah’ın emirlerini itirazsız yerine getiren, görünmeyen 
varlıklar olduğunu bilir.

 ✓ Dört büyük meleğin isimlerini sayar.

 ✓ Allah’ın insanları iyi, güzel ve doğru olana yönlendirmek için 
kitaplar gönderdiğini söyler.

 ✓ Dört kitabın adını sayar.

 ✓ Peygamberlerin “Allah’ın elçileri” olduğunu ifade eder.

 ✓ Peygamberlerimizden birkaçının adını sayar.

 ✓ Ölümden sonra da bir hayat olduğunu fark eder.

 ✓ Allah’ın her şeyi bildiğini söyleyip izah eder.

 ✓ Evrendeki her şeyin ölçüsünü Allah’ın koyduğunu bilir.

DERS2

İtikat konularının ele alındığı bu 

bölümü işlerken bilgi düzeyinin 

üstüne çıkmamaya özen gösteri-

niz. Öğrencilerinizin gaybi varlık-

ları kavramaları gibi bir kaygıya 

düşmeyiniz. Gelişim düzeylerini 

göz önünde bulundurarak ders 

işlenişini mümkün olduğunca 

somut bilgilendirme şeklinde yü-

rütünüz. Nitekim ders kitabındaki 

metinler de bu anlayışla hazırlan-

mıştır. Aynı üslûbu sürdürünüz. 

Ders kitabında verilen açıklama-

ların ötesine geçmeyiniz.

Öğrencilerinizi peygamberlerin isimlerini ezberlemeleri için zorla-mayınız. Sadece isimlere aşinalık kazanmaları ve birkaç ismi saya-bilmeleri bu düzey için yeterlidir. Ancak gönüllü öğrencilerinizin ez-berlemelerini teşvik edebilirsiniz.

İmanın şartları ile 
İslam’ın şartlarını öğ-rencilerin karıştırabile-ceklerini unutmayınız.

! !

!
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Etkinlik Önerileri

 ✓ Etkinlik 1
• İmanın şartlarını anlatan küçük bilgi kartları hazırlayınız.

• Kitaptaki ayetleri de ayrı ayrı kartlara yazınız.

• Öğrencilerinizden ayetlerle kavramları eşleştirmelerini isteyiniz.

 ✓ Etkinlik 2
• “Allah’ı daima hatırlamak nasıl olur?” sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz.

• Onların fikirlerini aldıktan şu açıklamayı yapınız:

Kişinin Allah’ı hatırlamasının belirtilerinden biri de başlayacağı her işten önce 
“besmele” çekmesidir. Besmele çekmek,    cümlesini söylemek 
demektir. Bu cümlenin anlamı şudur: “Rahman Rahim Allah adıyla.” Bu ifadeyi 
kısa olarak “Bismillah” diye de söyleriz.

 ✓ Etkinlik 3
• Tahtaya imanın beş şartını yazınız.

• Altıncı şart olarak İslam’ın şartlarından birini yazınız.

• Öğrencilerinizden imanın şartları arasına gizlenmiş İslam’ın şartını bulma-
larını isteyiniz. Gerekirse ipucu veriniz.

 ✓ Etkinlik 4
• İmanın şartlarını tahtaya yazınız.

• Öğrencilerinize teker teker imanın şartlarını saydırınız.

• Ardından öğrencilerinizle imanın şartlarını koro hâlinde sayınız.

• İmanın şartlarından birini tahtadan siliniz. Yine koro olarak saymaya devam 
ediniz.

• Koro olarak imanın şartlarını saymaya devam ederken her defasında tahta-
daki maddelerden birini siliniz.

• Böylece öğrencilerinizin imanın şartlarını ezberlemelerinde yardımcı olu-
nuz.
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 ✓ Etkinlik 5
• Elinizde bir ip yumağı ile öğrencilerinizle birlikte daire şeklinde ayakta du-

runuz.

• İpin ucunu tutup yumağı öğrencilerinizden birisine atınız. Yumağı atarken 
imanın şartlarından birini söyleyiniz.

• Yumağı tutan öğrencinizden de önce ipi tutmasını ve yumağı başka bir 
arkadaşına atmasını, yumağı atarken de imanın şartlarından bir diğerini 
söylemesini isteyiniz. 

• Oyunu bu şekilde sürdürünüz.

• Oyunun kuralı olarak şunları açıklayınız: İmanın 6 şartı sayılmadan yeni bir 
tura geçilemez. Aynı turda söylenen bir şartı tekrar söyleyen öğrenci oyun-
dan elenir ama halka içinde kalır. Bu öğrenciye bir daha yumak atılmaz. 

Ödev Önerileri

 ✓ Ödev 1 
Öğrencilerinize “Kendisine kitap gelen dört peygamberin isimleriyle aynı 
isme sahip olan akrabalarınız var mı?” diye sorunuz. Öğrencilerinizden anne 
babalarından bilgi alarak sorunuzun cevabını araştırmalarını isteyiniz.

 ✓ Ödev 2 
Öğrencilerinizden birkaç akranına imanın şartlarını bilip bilmediklerini sor-
malarını, bilmeyenler varsa onlara öğretmelerini isteyiniz. Bir sonraki dersiniz-
de öğrencilerinize herhangi bir kişiye imanın şartlarını öğretip öğretmedikle-
rini sorarak deneyimlerini paylaşmalarını sağlayınız.
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