
DİN KÜLTÜRÜ
VE

AHLAK BİLGİSİ

ÇALIŞMA KİTABI

4. SINIF

Mustafa YILMAZ
Hulusi YİĞİT

İsmail TOPRAK
Dilek TÜRK SOYDAŞ



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI ........................... 7620
YARDIMCI KAYNAK EĞİTİM MATERYALİ .......................1655

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
4. Sınıf
Çalışma Kitabı

Editör: Mustafa YILMAZ

Dil Uzmanı: Arzu DEMİREL

Türkçe yayın hakları MEB, 2021
Tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, ya-
yıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

ISBN :



Mehmet Âkif ERSOY



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet mu-

hafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymet-

li hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve 

hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini dü-

şünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İs-

tiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edil-

miş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 

bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 

bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emel-

leriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istik-

lâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Mustafa Kemal ATATÜRKMUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.
ÜNİTE

GÜNLÜK HAYATTAKİ
DİNÎ İFADELER

KONULAR

1. Günlük Konuşmalarda Dinî 
İfadeler

2. Dilek ve Dualarda Geçen Dinî 
İfadeler

3. Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke 
Duası ve Anlamı
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Günlük hayatınızda; evde yemek yediğinizde, yolda arkadaşınıza rastladığınızda, bir hastayı 
ziyaret ettiğinizde, okulda sınava girdiğinizde ve aklınıza gelen başka durumlarda dinî sözler-
den hangilerini kullanıyor veya duyuyorsunuz? Haydi, şimdi hatırladıklarınızı yazınız. Sayfada 
gördüğünüz resimler hatırlamanıza yardımcı olabilir.

Hepimiz günlük hayatımızda çeşitli dinî ifadeler kullanırız. Olmasını istediğimiz bir şey için veya 
bir şeyi beğendiğimizi ifade etmek için ya da bir tanıdığımızla karşılaştığımızda söylediğimiz bir-
çok söz kaynağını dinden alır. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız; Allah razı olsun, inşallah, 
bismillah, selam ifadeleri bunlardan bazılarıdır.

BİLGİ KÜPÜ
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YAZALIM

1. GÜNLÜK KONUŞMALARDA DİNÎ İFADELER
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Günlük hayatta karşılaşılan bazı durumlarla bu durumlarda söylenen dinî ifadeleri doğru bir 
şekilde eşleştiriniz. Bir dinî ifadenin birden fazla durum için kullanılabileceğini unutmayınız.

1 Ders çalışan birisine … Selamün aleyküm.

2 İş yapan birisine … Maşallah, Sübhanallah.

3 Yemekten sonra … Allah şifa versin.

4 Beğenilen bir durum karşısında … Allah kolaylık versin.

5 Yemeğe başlarken … Allah bereket versin.

6 İki kişi karşılaştığında … Bismillâhirrahmânirrahîm.

7 Hasta ziyaretinde … Allah zihin açıklığı versin.

8 Yeni eşya alan birisine … Elhamdülillah.

9 Yapılması planlanan işler için … İnşallah.

10 Allah’a şükretmek için … Hayırlı olsun.

EŞLEŞTİRELİM
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Aşağıdaki dua ifadelerini, verilen ipucundan yararlanarak her kutucuğa bir harf gelecek şekil-
de bulmacaya yerleştiriniz.

E

L

H

A

M

D

Ü

L

İ

L

L

A

H

BULALIM

ALLAHU EKBER ALLAH’A ŞÜKÜR SELAMÜN ALEYKÜM

ALEYKÜM SELAM HAMDOLSUN ALLAH KORUSUN

HAKKINI HELAL ET ALEYHİSSELAM RADİYALLAHUANH

MERHABA BEREKETLİ OLSUN HAYIRLI İŞLER

ESTAĞFİRULLAH
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Karışık olarak verilen harfleri anlamlı bir ifade hâline getiriniz ve numaralandırılmış harfleri 
sıralayarak şifreyi çözünüz.

PASEV

5

BERTİK

6

EMSELEB

7

ARMAH

8

RUĞFİSETALAHL

4

ŞİFRE
1 2 2 1 3 4 5 6 7 5 8

LAŞMAHLA

3

LAHLE

2

ATASLAV

1

ŞİFREYİ ÇÖZELİM
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Tekbir, Allah’ın (c.c.)* büyüklüğünü ifade etmektir. En çok bilinen tekbir, “Allahu ekber” şeklindedir. 
Salavat, Hz. Muhammed’e (s.a.v.)** dua etmektir. En çok bilinen salavat, “Allâhümme salli alâ Mu-
hammedin ve alâ âli Muhammed” şeklindedir. Bazı durumlarda farklı şekillerde tekbir ve salavat 
söylenir. Aşağıda bunlardan birer örnek görüyorsunuz. Okunuşları verilen bu tekbir ve salavatın 
anlamlarını ve nerelerde söylendiğini bularak yazınız.

* Celle celâluhû: Yüceler yücesi.

** Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah (c.c.) ona salât ve selam eylesin.

Tekbir: Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd.

Salavat: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin’in-nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sah-
bihî ve sellim.

Görsel 1.1: Kâbe

Görsel 1.2: Cemaatle namaz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANLAMINI BULALIM
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

S A L A V A T K T

I T Y A M E T G A

S Ü A N Ü İ N S V

A A N V L A R I A

L N B A A N A E L

A N Y A K L I N A

V I E N Ç O A K S

A G E T İ R E S N

T S A L A V A T D

İ R T A V A L A S

Görsel 1.3: Ülkemizde teravih namazlarını cemaatle kılmaya önem verilir ve her selamdan 
sonra hep birlikte salavat okunur. 

“_  _  _  _  _  _  _      _  _  _  _       _  _  _  _  _  _  _  _  _  _      _  _  _  _    _  _ 

_  _  _  _  _  _    _  _    _  _  _    SALAVAT   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _” (Tirmizî, Vitir, 21)

Aşağıdaki tabloda yer alan SALAVAT kelimelerini bulup üzerlerini karalayınız. Kalan harfleri 
aşağıdaki yazma alanına sırayla yazınız. Bakalım Peygamber’imizin hangi hadisini bulacak-
sınız?

  BULALIM



4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Yemeğe başlarken söylediğimiz ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bismillâhirrahmânirrahîm.

B) Kolay gelsin.

C) Sabah ola hayır ola.

D) Allah zihin açıklığı versin.

Akşam yemeğine arkadaşını davet eden 
Ahmet çok heyecanlıydı. Arkadaşı kapı zi-
line basarak “Ben Ali” diye seslendi. Kapı 
açılınca “selamun aleyküm

1
” diyerek selam 

verdi. Ahmet de  “estağfirullah
2

” diye cevap 

verdi. Ayaküstü birbirlerine hâl hatır sor-

dular. Ahmet “Nasılsın Ali?” dedi. Ali ise
“Elhamdülillah iyiyim

3
. Ya sen nasılsın?” 

dedi. Ahmet de “Allah’a şükür ben de 
4

iyi-

yim.”diye cevap verdi. Daha sonra oturma 
odasına geçtiler.

Bu konuşmada numaralandırılmış ifade-
lerden hangisi yanlış yerde kullanılmış-
tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Tekbir ifadesi ve anlamı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Allahu ekber - Allah en büyüktür.

B) Bismillâhirrahmânirrahîm - Rahman ve 
rahim olan Allah’ın adıyla.

C) Allahu ekber - Allah’a hamdolsun.

D) Eûzübillâhimineşşeytânirracîm - Kovul-
muş şeytanın şerrinden Allah’a sığını-
rım.

3. 

Bismillah bir bereket,

Unutma hep tekrar et,

Uzaklaşır felaket,

Söyleyince Bismillah.

Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Bismillah demek bereket getirir.

B) Bismillah demek felaketlerden Allah’a 
(c.c.) sığınmaktır.

C) Bismillah yüksek sesle söylenmelidir.

D) Bismillah demeyi unutmamak gerekir.

16
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İnşallah. ...........................................................................................

Allah bereket versin. ...........................................................................................

Hayırlı olsun. ...........................................................................................

Allah zihin açıklığı versin. ...........................................................................................

Allah’a ısmarladık ...........................................................................................

Allah şifa versin. ...........................................................................................

Allah’a şükürler olsun. ...........................................................................................

Allah kolaylık versin. ...........................................................................................

Elhamdülillah. ...........................................................................................

Allah sabır versin. ...........................................................................................

Allah rahmet eylesin. ...........................................................................................

Bir iyiliğe karşılık teşekkür etmek, hasta için şifa temenni etmek, çalışana işinde kolaylık dilemek 
vb. günlük hayatımızda dilimizden ve gönlümüzden eksik etmediğimiz dualardır. Bazen bu dua-
ları belli kalıplarla ifade ederiz. Bize yardımcı olana “Allah razı olsun.”, hastaya “Allah şifa versin”, 
yola çıkana “Allah’a emanet ol” deriz.

BİLGİ KÜPÜ
2. DİLEK VE DUALARDA GEÇEN DİNÎ İFADELER

Aşağıdaki dua cümlelerini hangi durumda söylediğinizi yazınız.

YAZALIM
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Ali, sabah yataktan kalktığında (………………………………………………………………..……) 
demeyi unutup aceleyle lavaboya koştu. Elini yüzünü yıkayıp kahvaltı masasına oturdu. Ama yeme-
ğe başlarken (……………………………………………………………………..………) demeyi unut-
tu. Annesinin hazırladığı nefis yiyecekleri yiyip elhamdülillah diyerek sofradan kalktı. Çantasını
kaptığı gibi okulun yolunu tuttu. Fakat anne babasına  (……………………………………………) 
demeyi unuttu. Okula geldiğinde ilk dersin zili çalmıştı. Güvenlik görevlisine 
(……………………………………………) demeyi unuttu ve görevlinin yanından hızlıca geçti. Sınıfa 
girdiğinde öğretmen henüz gelmemişti. Birlikte oturduğu arkadaşının duyacağı kadar sesle sela-
mün aleyküm dedi. Fakat arkadaşı (………………………………………………………………..……) 
demeyi unuttu. Ali ilk teneffüste bismillâhirrahmanirrahîm deyip evden getirdiği meyvesini yedi. 
Bitirince (………………………………………………………………) demeyi unuttu. İkinci dersin zili 
çaldığında öğrenciler hızlıca sınıfa girerlerken birinin eli kapıya sıkıştığı için hafifçe kanadı. Öğ-
retmen o öğrenciyi parmağına pansuman yapılsın diye hemşireye gönderdi. Ali, yaralanan arka-
daşına (………………………………………………………………) demeyi unuttu.

Aşağıdaki metni okuyup Ali’nin söylemeyi unuttuğu duaları noktalı yere yazınız.

EKSİKLERİ TAMAMLAYALIM

1
2

3

5 6

4



1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bize nasıl dua edeceğimizi örneklerle göstermiştir. Bu dualardan 
iki tanesi şöyledir: 

“Ey Rabb’imiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabın-
dan koru.” (Bakara suresi , 201. ayet.) 

“Rabb’imiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim suresi, 
41. ayet.)

Sevgili Peygamber’imiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de şöyle dua etmiştir: 

“Rabb’im! Hatalarımı, bilgisizliğimi, her işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin hâllerimi 
bağışla. Allah’ım! Bilmeden veya kasten, şaka yollu ve ciddi bir hâlde yaptığım hatalarımı da 
bağışla. Zira bunların hepsi bende var. Allah’ım! Yaptığım, yapacağım, gizlediğim ve açıkça 
işlediğim günahları bağışla. Sen her şeye gücü yetensin.” (Buhârî, Deavât, 60.) 

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

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

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

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

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

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

Önce aşağıdaki metni okuyunuz, daha sonra aşağıdaki noktalı yerlere kendi dualarınızı yazınız.

YAZALIM

19
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

P E A Ğ A A T E Ş E K K Ü R E D E R İ M

A L S Ç D P D A P Ğ D D Ç P A D A Ç N A

Ç H H A Y I R L I O L S U N L V Ğ V Ş P

V A V P B P Ğ N A P Y Ç A A L K A Ü A A

P M Ü B Ü Ü Ç H H Ğ H O O P A O A İ L H

F D A E F P A P F F P G Ğ B H B L B L B

A Ü C R Z Z C R T A R Z T R A P L Ç A T

Ç L Z E C M A Ş A L L A H Z I R A Z H Ç

A İ Z K A P R P A L C T P A S A H T A A

R L R E Z Ç Ğ C R A R Z F R M C S P Z R

Z L T T F P T F T H F Ğ P F A T A Z C T

Z A A L C Z Ç R A A C R R T R T B R Ğ T

R H Z İ R F P Z H E F P Ğ F L Z I F Z Ç

Ç A R O T P Ğ R G M Ç R Z C A P R Z P F

T Ğ T L R Z F Z F A F P R T D Z V R T Ç

A R P S T Ç R C D N F F C Z I T E C Ğ F

C C T U T A Ğ Z S E R Ğ Z Ç K Ö R P T R

T A R N Z T A P L T Ö Z R Ö R T S T Ç Z

A L L A H R A Z I O L S U N T C İ C Z T

A A R Ç R A P T Z L Z C Z P Z R N T C R

ALLAH RAZI OLSUN

ALLAH SABIR VERSİN

ELHAMDÜLİLLAH

BEREKETLİ OLSUN

ALLAH’A EMANET OL

MAŞALLAH

“ALLAH’A ISMARLADIK

İNŞALLAH

HAYIRLI OLSUN

TEŞEKKÜR EDERİM

Aşağıdaki dua ifadelerini bulmaca tablosunda bularak boyayınız.

KELİME AVI



1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “İnşallah (Al-

lah izin verirse) demeden hiçbir şey için, 
‘Şu işi yarın yapacağım.’ deme!” (Kehf su-
resi, 23. ayet.) buyurmaktadır. Gelecekte 
yapacağımız işler için inşallah demek Yüce 
Allah’ın bizlere emridir. Yapacağımız bir iş 
için inşallah dediğimizde o işi yapmak için 
gayret göstermek gerekir. 

Bu parçaya göre bir işin başarılması için 
inşallah dedikten sonra yapılması gere-
ken şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tembellik etmek

B) Sadece dua etmek

C) Sonucu merakla beklemek 

D) Dua ile birlikte gayret göstermek

2. • Allah razı olsun.

 • Allah’a emanet ol.

 • Allah’a ısmarladık.

 • Allah şifalar versin.

Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisiyle 
daha çok ilişkilidir?

A) Günlük dildeki dilek ve dualarla

B) Sevap ve günah kavramlarıyla

C) Kimsesizleri ziyaret etmekle

D) Büyüklere saygı göstermekle

3. 1. Çalışan birisini görünce “Allah kolaylık-
versin!” demeliyiz.

 2. Birisini yolcu etmeye gittiysek “Allah’a 
emanet ol!” demeliyiz.

 3. Temizlik yapan birisine rastlayınca “Gü-
zel temizle!” demeliyiz.

 4. Kitap okuyan birisine “Bitirince bana 
ver!” demeliyiz.

 5. Yürüyüş yapan birisine “Boşuna yürü-
me yorulursun!” demeliyiz.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri dilek 
ve dualarda kullanılan dinî ifadelere ör-
nektir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 3 ve 4  D) 4 ve 5

4. Günlük hayatımızda bazen kendimiz ba-
zen de çevremizdeki insanlar için çeşitli 
dileklerde bulunur, dualar ederiz. Hayatımı-
zın her anında kullandığımız dilek ve dua 
cümleleri gönlümüzü rahatlattığı gibi karşı-
mızdaki insanlara da sevgimizi yansıtır. Bu 
dilek ve dualarımızın hepsinde Allah’ı (c.c.) 
hatırlar ve yüceltiriz. Aynı zamanda Allah’ın 
(c.c.) yardımını isteriz. Dilek ve dua ifadele-
ri dilimize öyle yerleşmiştir ki onlar olmadan 
konuşmalarımız eksik ve zayıf kalır.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Çevremizdeki insanlar için dileklerde 
bulunmak, günlük hayatımızın bir parça-
sıdır.

B) Dilek ve dua cümleleri bizi rahatlatır.

C) Dilek ve duada bulunarak aynı zamanda 
Allah’ı da hatırlamış oluruz.

D) Günlük hayatımızı, dilek ve dualar olma-
dan da eksiksiz olarak sürdürebiliriz.
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Sübhaneke duasının özelliklerini aşağıdaki papatyanın yapraklarına yazınız.

Sübhaneke duası Peygamber’imizin bize öğrettiği bir duadır. Bu dua ile Allah’ın yüceliğini be-
lirtiriz. Allah’a (c.c.) en güzel sözlerle övgülerimizi bu dua ile dile getiririz. Sübhaneke duası Al-
lah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu, O’ndan başka ilah olmadığını bize hatırlatır. Ayrıca her namazda 
tekbirin ardından ilk olarak Sübhaneke duasını okuduğumuz için her gün defalarca bu dua ile 
Rabb’imize bağlılığımızı ifade etmiş oluruz.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM

3. BİR DUA TANIYORUM: SÜBHANEKE DUASI VE ANLAMI

Al lah’ın (c.c.) bir 
ve tek olduğunu 

hatırlatır.
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ve lâ ilâhe
ğayruk.

Ve tebâra
kesmük.

Sübhâneke
Allâhümme

Ve teâlâ
ceddük.

Ve celle
senâük.

Ve bi hamdik.

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

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

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

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

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

Yıldızların içinde yazılı olan Sübhaneke duasının ifadelerini aşağıdaki noktalı yerlere sırasıy-
la yazınız.

SIRALAYALIM
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

Sübhâneke Allâhümme Senin şanın her şeyden üstündür.

Ve bi hamdik. Senden başka ilah yoktur.

Ve tebâra kesmük. Senin övgün yücedir.

Ve teâlâ ceddük. Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden
uzaksın.

Ve celle senâük. Senin adın kutludur.

Ve lâ ilâhe ğayruk. Seni daima överim.

Aşağıda her bir kutucukta verilen Sübhaneke duasının okunuşlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.

EŞLEŞTİRELİM
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sedef okuldan eve gelmişti. Okulda biraz yorulmuştu. Önce uyuyup dinlenmek istedi ama saatin uyu-
mak için uygun bir saat olmadığını düşündü. Pencereden bahçeye baktığında hafta sonu babasıyla 
birlikte evlerinin bahçesindeki elma ağacına kurdukları küçük salıncağı gördü. Hemen bahçeye çıkıp 
salıncakta sallanmaya başladı. Salıncakta sallanırken o gün din kültürü dersinde öğrendikleri Süb-
haneke duası aklına geldi. Hem sallanıyor hem de Sübhaneke duasını okuyordu. Birden salıncağın 
hızlandığını hissetti. Arkasına dönüp baktığında babasının kendisini salladığını fark etti. 
Sedef,
— Hoş geldin babacığım, salıncakta sallanmak çok keyifli. Bugün okulda Sübhaneke duasını öğren-
dik. Hem sallanıyorum hem de onu okuyorum, dedi.
Babası Mustafa,
— Bana da okur musun kızım? dedi.
Sedef,
— Tabi ki babacığım. diyerek başladı okumaya:

Sübhâneke

Allâhümme

Ve hamdik.

Ve tebâra ceddük.

Ve teâlâ kesmük.

Ve celle senâük.

Ve lâ ilâhe ğayruk.

Babası Mustafa,
“Aferin benim güzel kızıma. Bir çırpıda okudun ama …” diye sözüne devam etti. 
Mustafa, kızının Sübhaneke duasında hatalı okuduğu ifadeleri düzeltti. Sonra birlikte birkaç kez daha 
tekrar ettikten sonra Sedef, doğru bir şekilde Sübhaneke duasını okumayı öğrendi.
Sedef’in Sübhaneke duasında hatalı ve eksik okuduğu yerlerin altını yukarıdaki duada çizerek 
belirtiniz. 
Sedef’in babası Mustafa’nın yaptığı düzeltmeleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
............................................................................................................................................................

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

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

BULALIM

Görsel 1.4



4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Aşağıda verilenlerden hangisi Sübhane-

ke duasında yer alan cümlelerin anlam-
larından biri değildir?

A) Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzak-
sın, seni daima överim.

B) Senin övgün yücedir, senden başka ilah 
yoktur. 

C) Senin adın kutludur, senin şanın her 
şeyden üstündür.

D) Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca 
senden yardım dileriz.

2. Sübhânekallâ-
hümme

Senden başka 
ilah yoktur.

Ve bi hamdik
Seni daima
överim.

Ve teâlâ ceddük
Senin şanın her 
şeyden üstündür.

Ve tebâra kesmük
Senin adın kutlu-
dur

Ve lâ ilâhe
ğayruk

Sen tüm eksiklik-
lerden uzaksın.

Tabloda Sübhaneke duası ve anlamı veril-
miştir.

Doğru eşleştirmeyi aşağıdaki şekiller-
den hangisi göstermektedir?

A) B) 

C) D) 

3. Aşağıdakilerden hangisi Sübhaneke du-
asıyla ilgili bir bilgi değildir?

A) Dua olarak her zaman okunabilir.

B) Yüce Allah’a övgü içerir.

C) Namazın sonunda okunur.

D) Yüce Allah’ın tek ilah oluşu vurgulanır.

4. Sübhaneke duasına ait aşağıdaki ifade-
lerden hangisi sadece cenaze namazla-
rında okunur?

A) Ve bi hamdik

B) Ve tebâra kesmük

C) Ve teâlâ ceddük 

D) Ve celle senâük 

5. 1. Sübhânekallâhümme 

2. Ve bi hamdik

3. Ve tebâra kesmük 

4. Ve lâ ilâhe ğayruk

5. Ve celle senâuk 

6. Ve teâlâ ceddük 

Numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangi ikisinin yeri değişirse Sübhaneke 
duasının okunuşu doğru olur?

A) 4 - 6 B) 1 - 3

C) 2 - 5 D) 3 - 4

26
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1. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatı-
mızda kullandığımız dinî ifadelerden biri 
değildir?

A) İnşallah.

B) Selamün aleyküm.

C) Elhamdülillah.

D) İyi akşamlar.

2. Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 
........... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

A) Besmele B) Sevap 

C) Günah  D) Helal

3. Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-
mesi doğru olur?

A) Allah zihin açıklığı versin.

B) Allah bereket versin.

C) Allah kabul etsin.

D) Allah şifa versin.

4. Besmele ile ilgili,

 • Besmele çekerek Allah’ın (c.c.) adını 
anmış oluruz.

 • Besmele çektiğimizde Allah’ın (c.c.) iş-
lerimizi kolaylaştıracağına inanırız.

 • Besmele, Kur’an-ı Kerim’den bir cümle-
dir.

 • Hayırlı işlere besmele çekerek başlarız.

ifadelerinden kaçı doğru bilgi içermek-
tedir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

5. İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 
gelir.

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 
ve davranışlardır.

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”, yanlış olanların başına “Y” yazdı-
ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

A) D

Y

Y

D

B) D

D

D

Y

 C) D

D

Y

D

 D) D

Y

D

D

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

ğımızda hangi görüntü ortaya çıkar?

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

na “D”

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”, yanlış olanların başına 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na “D”

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
na 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-
Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-

anmış oluruz.

 • Besmele çektiğimizde Allah’ın (c.c.) iş-
lerimizi kolaylaştıracağına inanırız.

 • Besmele, Kur’an-ı Kerim’den bir cümle-

 • Hayırlı işlere besmele çekerek başlarız.

ifadelerinden kaçı doğru bilgi içermek-

lamün aleyküm.

hamdülillah.

i akşamlar.

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-

lamün aleyküm.

hamdülillah.

i akşamlar.

2. Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 
........... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

A) Besmele

C) Günah 

Ders çalışan veya sınava hazırlanan bi-
rine aşağıdakilerden hangisinin söylen-

anmış oluruz.

 • Besmele çektiğimizde Allah’ın (c.c.) iş-
lerimizi kolaylaştıracağına inanırız.

 • Besmele, Kur’an-ı Kerim’den bir cümle-

 • Hayırlı işlere besmele çekerek başlarız.

ifadelerinden kaçı doğru bilgi içermek-

 D) 1

İnsanların  selam alıp vermesine 

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 
ve davranışlardır.

Elhamdülillah, Allah’a (c.c.) olan 
şükrümüzün güzel bir ifadesidir.

Verilen ifadelerden doğru olanların başı-

Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 
........... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

Besmele

Günah  D)

 • Besmele, Kur’an-ı Kerim’den bir cümle-
dir.

 • Hayırlı işlere besmele çekerek başlarız.

ifadelerinden kaçı doğru bilgi içermek-

 3 C) 2 D)

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 
ve davranışlardır.

İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 

İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.

Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 
........... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

Besmele B)

 D)

 • Hayırlı işlere besmele çekerek başlarız.

ifadelerinden kaçı doğru bilgi içermek-
tedir?

 B) 3 C)

selamlaşma denir.

Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

 B) Sevap 

 D) Helal

tedir?

A) 4 B)

5. 

Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-

 D)

tedir?

Dinin emirlerine aykırı olan ve bazı durum-
larda cezayı gerektiren söz ve davranışlara 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-

İnsanların  selam alıp vermesine İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.
İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.
İnsanların  selam alıp vermesine 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

İnsanların  selam alıp vermesine 
selamlaşma denir.

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 
ve güven içinde olasın.” anlamına 
gelir.

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

selamlaşma denir.

“Selamün aleyküm”, “barış, huzur 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

ve güven içinde olasın.” anlamına 
gelir.

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 

5. 

Sevap, Yüce Allah’ın yasakladığı iş 
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6. Tekbir, Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü tüm var-
lıkların üstünde tuttuğumuzun ifadesidir. 
Müslümanlar namaz kılmaya tekbir alarak 
başlar. Sevinçli veya coşkulu olduğumuz 
durumlarda tekbir getirerek Allah’ı (c.c.) yü-
celtiriz. Minarelerden günde beş kez ....... 
nidalarını duyarız.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

A) Allahu ekber B) Sübhanallah

C) Estağfirullah D) Maşallah

7. 1. Ve celle senâük.

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 1 - 3 - 2 - 5 - 6 - 2

B) 2 - 3 - 6 - 4 - 1 - 5

C) 3 - 2 - 1 - 6 - 5 - 4

D) 2 - 4 - 5 - 6 - 1 - 3

8. 

İsteklerimizi Allah’a
ulaştırmanın en güzel
aracıdır. 

Allah’la iletişim kurmaktır. 

Ayşe

Zeynep

İbrahim

Sadece isteklerimiz için
değil bazen sıkıntılarımızın
gitmesi için de Allah’tan
yardım isteriz. 

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-
rama aittir?

A) Dua B) Tekbir

C) Oruç D) Tesbih

9. Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hamd B) Tekbir

C) Salavat  D) Sevap

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

C) 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

C) Salavat 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

C) 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

C) 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-

 B)

C) 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
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 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hamd

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

7. 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 

Allah’la iletişim kurmaktır. Allah’la iletişim kurmaktır. 

Ayşe

değil bazen sıkıntılarımızın

durumlarda tekbir getirerek Allah’ı (c.c.) yü-
celtiriz. Minarelerden günde beş kez ....... 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

Allahu ekber

C)

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 

durumlarda tekbir getirerek Allah’ı (c.c.) yü-
celtiriz. Minarelerden günde beş kez ....... 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

Allahu ekber B) Sü

C) Estağfirullah

1. Ve celle senâük.

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

 4. Ve teâlâ ceddük. 

 5. Ve lâ ilâhe ğayruk.

 6. Ve tebâra kesmük.

Karışık hâlde verilmiş olan Sübhaneke 
duasının doğru sıralaması aşağıdakiler-

Allah’la iletişim kurmaktır. Allah’la iletişim kurmaktır. Allah’la iletişim kurmaktır. 

Ayşe

Sadece isteklerimiz içinSadece isteklerimiz için
değil bazen sıkıntılarımızın
gitmesi için de Allah’tan

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-
nılan dua ifadelerine verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

 B) Sübhanallah

tağfirullah D) Ma

1. Ve celle senâük.

 2. Sübhâneke Allâhümme 

 3. Ve bi hamdik.

Zeynep

Sadece isteklerimiz içinSadece isteklerimiz için
değil bazen sıkıntılarımızın
gitmesi için de Allah’tan
yardım isteriz. 

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

 B)

 D)

rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgiyi ve saygıyı göstermek için kulla-

 Tesbih

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 

bhanallah

ki kavramlardan hangisi gelmelidir? 

 D) Maşallah

1. Ve celle senâük.

 2. Sübhâneke Allâhümme 

İbrahim
gitmesi için de Allah’tan
yardım isteriz. yardım isteriz. 

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

 B)

 D)

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 

İbrahim

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-
rama aittir?

A) Dua B)

C) Oruç D)

9. 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

A)  B)

C) Oruç D)

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

 B) Tekbir

 D)

Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-Öğrencilerin  verdikleri bilgi hangi kav-

 B) Tekbir

 D) Tesbih

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 

C) Oruç

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 

Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 

C) 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 

gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-
rini de onun için dua ederek ve ona selam 
göndererek gösterirler. 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 

inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgile-

C) 

9. Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 
Müslümanlar, Rabb’lerine olan bağlılık ve 
inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri 

Buna göre Hz. Peygamber’e duyulan 
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2.
ÜNİTE

İSLAM’I TANIYALIM

KONULAR

1. İslam’ın İnanç Esasları  

2. İslam’ın Şartları  

3. Kur’an-ı Kerim  

4. Bir Dua Tanıyorum: Âmentü 
Duası ve Anlamı
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

Aşağıdaki soruların cevaplarını araştırınız. Evdeki büyüklerinize de sorunuz. Sonra öğrendik-
lerinizi noktalı yerlere yazınız.

İman nedir?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

İslam nedir?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyi yaratan Yüce Allah insanlara iyiliğin yollarını göstermek 
için insanlar arasından seçtiği peygamberlere kitaplar göndermiştir. Yüce Allah, bu kitapların 
sonuncusu olan ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirdiği Kur’an-ı Kerim’de, insanların iyilik yolunu 
bulabilmeleri için gerekli olan esasları açıklamıştır. Bu esaslara, “İslam’ın inanç esasları” veya 
“imanın şartları” denir.

BİLGİ KÜPÜ

CEVAPLAYALIM

1. İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmen İslam’ın inanç esaslarını öğrencilerine sormuş ama öğrenciler galiba hatırlayama-
mış. Haydi, siz onlara yardımcı olunuz. Her birisi için İslam’ın inanç esaslarından birini bulut-
ların içine yazınız.

YAZALIM

Haydi, herkes İslam’ın inanç
esaslarından birini söylesin.

Allah’a 
inanmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

Aşağıda her gün duyduğumuz ya da kendi konuşmalarımızda kullandığımız bazı dinî ifadeleri 
görüyorsunuz. Haydi, şimdi bu ifadelerle ilgili aklınızdan geçenleri yazınız.

YAZALIM

ALLAH KUR'AN-I KERİM

MELEK PEYGAMBER

AHİRET KADER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

Peygamberlerin görevi nedir?

Meleklerin görevleri nelerdir?

Kutsal kitaplar niçin gönderilmiştir?

Kadere iman nedir?

Ahiret hayatı nedir?

SORULARI CEVAPLAYALIM
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

Aşağıdaki kelimeleri bulmaca tablosunda bularak boyayınız.

BULALIM

İ N E S K A D E R

S A İ L B G N E D

Ş M Z Ş Ç İ B L M

A İ S L A M E İ Ü

K S B N A E H H T

İ Z N G H L İ E Ö

T D Y H M E L Y Z

A E L M H K K A İ

P A B C D E F G H

İMAN

İSLAM

PEYGAMBER

ALLAH KİTAP MELEK

KADER
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BULMACAYI ÇÖZELİM

Görsel 2.1: Allah (c.c) yazılı bir levha 

Görsel 2.2: Kur’an-ı Kerim

1

2 3

4 5

6

Soldan Sağa

2. Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine 
getiren ve gözle görülmeyen varlık.

5. Kelime-i şehadet ile kabul ettiğimiz tek ilah.

6. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar 
sürecek olan hayat.

Yukarıdan Aşağıya

1. Allah’ın (c.c.), öğütlerini insanlara bildirmek için seçtiği elçiler.

3. Her şeyin, Allah’ın (c.c.) yarattığı ölçüye göre gerçekleşmesi.

4. Allah’ın (c.c.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirdiği kitap.

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

KONU DEĞERLENDİRME 1
1. 

Allah’a
İman

Kitaplara
İman

Meleklere
İman

?Kaza ve
Kadere
İman

Ahirete
İman

Peygamberlere
İman

Şemada soru işaretiyle gösterilen yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İmanın şartları

B) İslam’ın şartları

C) Dua ifadeleri

D) Yaratılış kanunları

2. Kelime anlamı “inanma, tasdik etme” dir.  
Dinî bir terim olarak anlamı ise Yüce Al-
lah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, 
meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan 
geldiğine inanmaktır.

Anlamı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslam B) İman

C) Kader D) Ahiret

36
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2. İSLAM’IN ŞARTLARI

İslam, bütün insanlığa gönderilmiş ilahî dindir. İslam kelimesinin anlamı selamete ermek; güven, 
barış ve emniyette olmaktır. İslam’ı kabul eden kişiye Müslüman denir. İslam’ın bazı temel şart-
ları vardır. Bunlara İslam’ın şartları denir.

BİLGİ KÜPÜ

İslam’ın şartları, bir elimizdeki parmakların sayısı kadardır. Haydi şimdi bunları yazalım.

YAZALIM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kelime-i Şehadet getirmek.
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

Aşağıdaki kelime bulmacasında kelime-i şehadetin anlamını bularak boyayalım. Sonra da 
noktalı yere yazalım.

BOYAYALIM

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

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

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

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

Görsel 2.3: Kelime-i şehadet 

B E N Ğ Ş A H İ T L İ K Z

Ğ Ş E D E R İ M Ç K İ Ö Ö

A B C Ç D A L L A H T A N

B A Ş K A Ö P R İ L A H T

U Ü V Y O K T U R Y Z A B

C Y İ N E D E F A A B A B

K Ş A H İ T L İ K H B S L

E D E R İ M G K İ Ğ H I İ

K L H Z Ş M U H A M M E D

A L L A H I N A H K U L U

K V E B R E S U L Ü D Ü R
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Aşağıda verilen dinî ifadelerle ilgili bildiklerinizi noktalı yerlere yazınız.

YAZALIM

Namaz
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Zekât
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Oruç
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Hac
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Görsel 2.4: Cami

Görsel 2.5: Mahya

Görsel 2.6: Kâbe
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4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

Aşağıdaki resimler size İslam’ın şartlarından hangisini hatırlatıyor? Haydi, hatırladıklarınızı 
yanlarındaki noktalı yerlere yazınız. Ardından her biri için bir slogan cümlesi bulup onları da 
noktalı yerlere yazınız. 

YAZALIM

Görsel 2.7: Kelime-i Şehadet 

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

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

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

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

Görsel 2.8: Cami

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

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

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

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

Görsel 2.9: Mahya

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

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

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

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

Görsel 2.10: Kâbe

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

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

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

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

Görsel 2.11: Zekât farz bir ibadettir.

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

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

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

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



41

2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Oruçla ilgili bir anınızı yazınız.

YAZALIM



4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite

42

BULMACAYI ÇÖZELİM

1. İslam’ın ilk şartı.

2. Varlıklı Müslümanların mallarının belli miktarını her sene 
ihtiyacı olanlara ibadet niyetiyle vermesi.

3. Müslümanların, günün belirli vakitlerinde yerine getirdikle-
ri ibadet.

4. Kurban Bayramı’nda Kâbe’yi tavaf ederek yapılan ibadet.

5. Allah’ın insanlar için gönderdiği din.

6. Gün boyu yeme içmeden uzak durularak yapılan ibadet.

7. Dünya hayatından sonraki hayat.

5

6

7

4

3

2

1

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Görsel 2.12: Süleymaniye Camii
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2. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Kelime anlamı “kurtuluşa erme, güven, 

barış ve emniyette olma” dır. Dinî bir kav-
ram olarak ise Allah (c.c.) tarafından pey-
gamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderi-
len ilahî din anlamındadır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslam B) İman

C) Kader D) Ahiret

2. İslam dininin beş temel şartı vardır. Bu beş 
temel şartı Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadi-
sinde şu şekilde açıklamaktadır: “İslam beş 
esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka 
ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
resulü olduğuna şehadet etmek, namaz 
kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ra-
mazan orucunu tutmak.” (Buhârî, İman, 2.)

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İslam’ın beş temel şartı vardır.

B) Ahirete iman, İslam’ın beş şartından biri-
dir.

C) Kelime-i şehadet getirmek İslam’ın beş 
şartının ilkidir.

D) İslam’ın şartları Hz. Muhammed (s.a.v.) 
tarafından açıklanmıştır.

3. İslam dini toplumsal yardımlaşma ve da-
yanışmaya büyük önem verir. Toplumun 
huzur içinde yaşayabilmesi ve ekonomik 
dengenin sağlanabilmesi için Yüce Allah 
bazı ibadetlerle yardımlaşmayı zorunlu tu-
tar. Müslümanlar yardımlaşma sayesinde 
hem cimrilik, bencillik gibi kötü duygu ve 
düşüncelerden arınır hem de Allah’a (c.c.) 
karşı kulluk görevini yerine getirir. Yine bu 
sayede zengin ve fakir arasında bir köprü 
kurulur. Yardımlaşma duygusu gelişen top-
lumlarda huzur artar ve barış ortamı oluşur.

Bu parça aşağıda verilen İslam’ın şartla-
rından hangisiyle ilişkilidir?

A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Zekât vermek

D) Hacca gitmek

4. Namaz, günde beş vakit yerine getirilen bir 
ibadettir. Akıllı ve sorumluluk yaşına girmiş 
her Müslüman’ın namaz kılması gerektiği 
“…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz 
müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” 
(Nisâ suresi, 103.ayet) ayetiyle belirtilmiş-
tir. 

Metni okuyan bir kişi, aşağıdakilerden 
hangisi hakkında bilgi edinmiş olmaz?

A) İslam’ın şartları Hz. Muhammed (s.a.v.) 
tarafından açıklanmıştır.

B) Bazı şartları taşımayan kişiler için na-
maz farz değildir.

C) Namaz farz bir ibadettir.

D) Kur’an-ı Kerim’de namazla ilgili açıkla-
malar bulmak mümkündür.
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3. KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahî kitaptır. 
Kur’an-ı Kerim, ayet ayet, sure sure, 23 yıllık bir süreçte gelmiştir. 

• Dili Arapçadır. 
• Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ayet denir. Ayetlerin uzunlukları bazen bir harf bazen de 

bir sayfa kadardır. 
• Ayetlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan, başı ve sonu belli olan Kur’an-ı Kerim bö-

lümlerine sure denir. Sureler de çeşitli uzunluk ve kısalıkta olabilir. 
• Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır. 
• Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fâtiha, son suresi Nâs suresidir. İlk sureden başlayıp son sureye 

kadar Kur’an-ı Kerim’in tamamını okumaya hatim denir.
• Kur’an-ı Kerim 600 sayfadır. Her 20 sayfalık bölümüne cüz denir.
• Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar ezberlemiş kişiye hafız denir.

BİLGİ KÜPÜ

Sayfa numarası Ayet numarası

Sure adı

AyetCüz numarası

Cüz başlangıcıBesmele

Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim sayfasını inceleyiniz ve kavramları yerlerine yazınız.

YAZALIM

……………………

……………… ………………

………………

………………

……………………
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İçinde doğru bilgi yazan elmaları istediğiniz renge boyayınız.

BOYAYALIM

Kur’an-ı Kerim’de 
başı ve sonu 

belli olan, farklı 
sayılarda ayet içeren 

bölümlere sure 
denir.

Kur’an-ı Kerim’de 30 
cüz vardır.

Kur’an-ı Kerim’i 
baştan sona 

ezberleyen kişiye 
hafız denir.

Kur’an-ı Kerim’in en 
uzun suresi Yasin 

suresidir.

Kur’an-ı Kerim’in her 
bir cümlesine cüz 

denir.

Kur’an-ı Kerim’de 
114 sure vardır.

Kur’an-ı Kerim’in ilk 
inen ayetleri Alak 
suresinin ilk beş 

ayetidir.

Kur’an-ı Kerim’in 
en kısa suresi İhlas 

suresidir.
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Aşağıdaki tabloda Kur’an-ı Kerim’in 114 suresinin isimleri yer almaktadır. Daha önceden is-
mini duyduğunuz surelerin yanına renkli kalemle ✔ işareti koyunuz. Sonra, işaretlediğiniz 
sureleri sayıp bildiğiniz sure isimlerinin sayısını tablonun altındaki noktalı yere yazınız. 

İŞARETLEYELİM

)

✔ Fâtiha Nûr Muhammed Meâric Duhâ

Bakara Furkân Fetih Nûh İnşirâh

Âl-i İmrân Şuarâ Hucurât Cin Tîn

Nisâ Neml Kâf Müzzemmil Alak

Mâide Kasas Zâriyât Müddessir Kadir

En’âm Ankebût Tûr Kıyâmet Beyyine

A’râf Rûm Necm İnsân Zilzâl

Enfâl Lokmân Kamer Mürselât Âdiyât

Tevbe Secde Rahmân Nebe Kâria

Yûnus Ahzâb Vâkıa Naziât Tekâsür

Hûd Sebe’ Hadîd Abese Asr

Yûsuf Fâtır Mücâdele Tekvîr Hümeze

Ra’d Yâsîn Haşr İnfitâr Fîl

İbrâhîm Sâffât Mümtehine Mutaffifîn Kureyş

Hicr Sâd Saf İnşikâk Maûn

Nahl Zümer Cuma Burûc Kevser

İsrâ Mü’min Münâfikûn Târık Kâfirûn

Kehf Fussilet Tegâbün A’lâ Nasr

Meryem Şûrâ Talâk Gâşiye Tebbet

Tâhâ Zuhruf Tahrîm Fecr İhlâs

Enbiyâ Duhân Mülk Beled Felak

Hac Câsiye Kalem Şems Nâs

Mü’minûn Ahkâf Hâkka Leyl

İsmini duyduğum sure sayısı: ...............................................................................................
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Harfleri karışık olarak verilen kavramların ne olduğunu altta verilen açıklamalardan yararlana-
rak bulunuz. Bu kavramları bulutların altındaki noktalı yerlere yazınız.

DÜZELTELİM - YAZALIM

1. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfalık bölümü  ......................

2. Ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşan başı ve sonu belli olan Kur’an-ı 
Kerim bölümleri .....................

3. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberlemiş kişi ......................

4. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi ......................

5. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesi ......................

6. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi ......................

7. Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumak ......................

8. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi ......................

9. Kur’an-ı Kerim’in son suresi ......................

1

5

8 9

6 7

ZÜC

YETA

HİFATA SAN

RESVEK HAMİT

RESU ZAFIH KABARA

2 3 4
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Aşağıdaki sorulardan hareketle bulmacayı çözünüz. Bulmacayı çözdükten sonra kutucuklarda-
ki sayılara denk gelen harfleri aşağıdaki gizli mesajdaki sayılarla eşleştirerek mesajı bulunuz.

BULALIM

1 2

2

2 5 2 3 2

2

365

1

2

8 2 6

4

7

1. Kur'an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen kişiye ne denir?

2. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi hangi suredir?

3. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir?

4. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresinin adı nedir?

5. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne denir?

6. Kur'an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne ad verilir?

7. Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfalık bölümlerine ne ad verilir?

8. Kur’an’ı Kerim’in son suresinin adı nedir?

GİZLİ MESAJ

1 2 3 4 5 2 6 7 8
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Aşağıdaki metinde bazı kelimelerin harfleri karışmış. Hatta sayılar bile yerinden oynamış. Met-
ni doğru bir şekilde okuyabilmeniz için bu karışıklıkları gidermeniz gerekiyor.  Haydi, karışmış 
kelimeleri ve sayıları düzeltip doğru metni aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 

DÜZELTELİM - YAZALIM

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah arantıfnad Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) gönderilen son ilahî kitaptır. Kur’an-ı Kerim 
nami, ibadet ve kalha konularında nalarinsa rehberlik 
dere. İlk suresi Hâtifa son suresi Sân’dır. Kur’an-ı 
Kerim’in her 02 yasafkıl bölümlerine züc denir ve 
Kur’an’da 03 züc vardır. Kur’an-ı Kerim’i hayatına 
berher eden her sümülnam hem nüdayad hem de 
hiterate mutlu olur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 3

1. Surelerin içinde yer alan, başındaki ve sonundaki özel işaretlerle birbirinden ayrılan, bir veya 
birkaç cümleden oluşan ilahî sözdür.

Bu parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayet B) Sure C) Cüz D) Mushaf

2. 

Sure Adı: Mülk
Suresi

2...................?

1..............?

Besmele

3...................?

Örnek olarak verilen Kur’an-ı Kerim sayfasında soru işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1 2 3

A) Cüz numarası Ayet Ayet numarası

B) Ayet Ayet numarası Cüz numarası

C) Ayet numarası Cüz numarası Ayet

D) Cüz numarası Ayet numarası Ayet

50
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BİR DUA TANIYORUM: AMENTÜ DURASI VE ANLAMI

Âmentü, Arapça bir kelimedir. Türkçede “inandım, iman ettim” anlamına gelir. İslam dinindeki 
imanın esasları olarak bilinen 6 şart bu duada yer alır. Ayrıca bu duanın sonu İslam’a giriş cüm-
lesi olan kelime-i şehadet ile biter.  Âmentü duası kalbiyle inanmış bir Müslüman’ın inancını diliyle 
ifade ettiği duadır. Bu dua ile Müslümanlar inançlarını tekrar tekrar dile getirerek pekiştirirler. 

BİLGİ KÜPÜ

Aşağıdaki ifadeler doğruysa , yanlışsa  işareti koyunuz.

İŞARETLEYELİM

Âmentü kavramı “inandım, iman ettim.” anlamına gelir.

Âmentü duasında dinimizin ahlak esasları sıralanır.

Âmentü duasının sonunda kelime-i tevhid yer alır.

Âmentü duası namazların her rekâtında okunuz.

Âmentü duasına göre imanın şartı altıdır.

Âmentü duasında peygamberlere de iman edilmesi ifade edilir.

Âmentü duasında hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) geldiğinden bahsedilir.
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Âmentü duası ve anlamındaki eksik yerlere uygun ifadeleri yazınız.

TAMAMLAYALIM

AMENTÜ DUASI

Âmentü billâhi ________________________ ve kütübihî ________________ 

ve’l-yevmi’l-âhiri ve _________________________ ve şerrihî minallâhiteâlâ 

_______________________ hakkun. Eşhedü ______________________ ve 

eşhedü enne __________________________ ve rasûlüh.

ANLAMI

Allah’a, meleklerine, ________________, peygamberlerine, 

________________, kadere, ________________ Allah’tan geldiğine 

inandım. ________________ haktır. Allah’tan başka ________________, 

Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve ______________ olduğuna şahitlik 

ederim.
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BOYAYALIM
Doğru yolu takip edip petekleri boyayarak Âmentü duasının okunuşunu tamamlayınız.

ve bi’l-kaderi

abduhû ve rasûlüh

minallâhiteâlâ

Eşhedü enlâ ilâhe 
illallâh

ve eşhedü enne-
muhammeden

abduhû ve rasûlüh

ve kütübihî

ve rusülihî

minallâhiteâlâ

ve’l-yevmi’l-âhiri

hayrihî ve şerrihî 
minallâhiteâlâ

ve’l-yevmi’l-âhiri

ve bi’l-kaderi

ve melâiketihî

ve’l-yevmi’l-âhiri

Âmentü billâhi

BAŞLANGIÇ

ve melâiketihî

hayrihî ve şerrihî 
minallâhiteâlâ

ve’l-ba‘sü 
ba‘de’l-mevti hak-

kun

ve melâiketihî

abduhû ve rasûlüh

ve bi’l-kaderi

ve rusülihî

minallâhiteâlâ

hayrihî ve şerrihî

ve rusülihî

ve eşhedü enne-
muhammeden
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SIRALAYALIM
Ahmet, Âmentü duasını ezberledi ama tam olarak pekiştiremedi. Okurken heyecanlandığı için 
de duada geçen ifadelerin yerlerini karıştırdı. Ahmet’in duayı doğru sırayla okuyabilmesine 
yardımcı olunuz. Bunun için her bir ifadenin karşısına, gelecek sıra numarasını yazınız. 

ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun

ve kütübihî ve rusülihî

Eşhedü enlâ ilâhe illallâh

Âmentü billâhi ve melâiketihî 1

muhammeden abduhû ve rasûlüh

ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi

 hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ

 ve eşhedü enne
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KONU DEĞERLENDİRME 4

Görsel 2.13: Kur’an-ı Kerim

1. Âmentü duasının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Allah’a iman B) Namaz kılmak

C) Kitaplara iman D) Kelime-i şehâdet

2. Allah’a (c.c.), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ....... gününe, kadere, hayır ve şerrin 
Allah’tan (c.c.) geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadı-
ğına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

Âmentü duasının anlamının doğru olabilmesi için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Kıyamet B) Bayram C) Ahiret D) Cuma

55
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. I. Namaz kılmak

 II. Meleklere inanmak

 III. Oruç tutmak

 IV. Hacca gitmek

 V. Peygamberlere inanmak

Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam’ın 
inanç esaslarındandır?

A) I ve II  B) II ve IV

C) II ve V  D) I ve IV

2. Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan 
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 
çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi 
olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-
dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

A) Kelime-i şehâdet getirmek

B) Oruç tutmak

C) Zekât vermek

D) Hacca gitmek 

3. Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her 
bir bölümüne ....... denir. Kur’an-ı Kerim’de 
otuz ....... vardır. Her ......., sayfa kenarında 
bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle bir-
birinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaret-
lere ....... gülü denir. 

Bu parçada noktalı yerlere gelmesi gere-
ken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayet B) Cüz

C) Dua D) Sure

4. 
1. Âmentü billâhi 
2. ve  kütübihî
3. ve melâketihî
4. ve’l-yevmi’l-âhiri 
5. ve rusülihî
6. vebi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

minallâhiteâlâ 
7. ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 

Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 
rasûlüh.

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1 - 3 - 2 - 7 - 5 - 6 - 2

B) 2 - 3 - 6 - 4 - 1 - 5 - 7

C) 1 - 3 - 2 - 5 - 4 - 6 - 7

D) 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 1

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

Kelime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

Kelime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

kât vermek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

uç tutmak

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle bir-
birinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaret-
lere ....... gülü denir. 

Bu parçada noktalı yerlere gelmesi gere-
ken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 V. Peygamberlere inanmak

Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam’ın 
inanç esaslarındandır?

I ve II 

C) 

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

 V. Peygamberlere inanmak

Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam’ın 
inanç esaslarındandır?

I ve II  B)

C) II ve V  D)

2. Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan 
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 
çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi 
olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-
dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle bir-
birinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaret-
lere ....... gülü denir. 

Bu parçada noktalı yerlere gelmesi gere-
ken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 B) Cüz

 D) Sure

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 
rasûlüh.

Karışık hâlde verilmiş olan Amentü du-
asının doğru sıralaması aşağıdakilerden 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam’ın 
inanç esaslarındandır?

 B) II ve IV

 D)

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan 
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 
çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi 
olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-
dan emredilmiştir.

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-
si hakkında bilgi verilmektedir?

lime-i şehâdet getirmek

Bu parçada noktalı yerlere gelmesi gere-
ken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayet B)

Dua D)

entü billâhi 

7.

ennemuhammeden abduhû ve 
rasûlüh.

bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 

 rusülihî

Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam’ın 

 B) II ve IV

 D) I ve IV

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan 
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 
çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi 
olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-

Bu metinde İslam’ın şartlarından hangi-

C) Dua D)

entü billâhi 
  kütübihî
 melâketihî
’l-yevmi’l-âhiri 

 I ve IV

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan 
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 
çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi 
olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-

4. 
1. Âmentü billâhi 

ve  kütübihî
 melâketihî

Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri 
amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk 

olan Müslümanların ömründe bir kez bu 
ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafın-

 melâketihî

4. 
entü billâhi entü billâhi 

  kütübihî
 melâketihî
’l-yevmi’l-âhiri 
 melâketihî
’l-yevmi’l-âhiri 
 rusülihî

 melâketihî
’l-yevmi’l-âhiri 

ve rusülihî

1.
2. ve
3. ve melâketihî
4. ve’l-yevmi’l-âhiri 
5. ve

Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

 rusülihî
vebi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 
minallâhiteâlâ 
ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. 
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve 

6. vebi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî 

ennemuhammeden abduhû ve 

7. ve
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü 
ennemuhammeden abduhû ve ennemuhammeden abduhû ve 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i şehâ-
detin anlamıdır?

A) (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder ve 
yalnız senden yardım dileriz, bizi dos-
doğru yola ilet.

B) De ki: O, Allah birdir. Allah Samettir. O, 
doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiç-
bir dengi yoktur.

C) Rabb’ine hamd ederek şanının yüceliği-
ni dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz 
O, tövbeleri çok kabul edendir.

D) Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilah 
yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Mu-
hammed Allah’ın kulu ve resulüdür.

6. İman, “inanmak, tasdik etmek” demektir. 
Dinî bir terim olarak ise anlamı, “Yüce Al-
lah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, 
meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan 
geldiğine inanmak”tır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi an-
latılmıştır?

A) İnanç esasları

B) İslam’da ibadetler

C) İslam’ın şartları

D) Meleklerin özellikleri
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şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Öldük-
ten sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilah 
olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu 
ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.” 

Bu paragrafta anlamı verilen “Âmentü du-
ası”ndaki altı çizili kısım aşağıdakilerden 
hangisi ile isimlendirilir?

A) Kelime-i tevhid

B) Kelime-i şehâdet 

C) Besmele 

D) Subhanallah

8. 
Kader, Allah’ın (c.c.) her şeyi
bir ölçüye göre yaratmasıdır.

Kur’an-ı Kerim’in her bir
cümlesine sure denir.

Ali

Zeynep

Ömer

Elif

Zekât, dinimizce zengin sayılan 
bir Müslümanın her yıl malının
belli bir miktarını ibadet niyetiyle
ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Hafız, Kur’an’ı Kerim'i başından
sonuna kadar ezberleyen
kimsedir.

Hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir? 

A) Ali B) Elif

C) Ömer D) Zeynep
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3.
ÜNİTE

KONULAR

GÜZEL AHLAK

1. Din Güzel Ahlaktır 

2. İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve 
Saygı  

3. Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha suresi 
ve Anlamı
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Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

Dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli olan ve kimseye zarar vermeyen insanlar başkaları ta-
rafından sevilir ve takdir edilir. Bu özelliklere sahip olan insanlara "güzel ahlaklı insanlar" denir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün bu güzel özelliklere sahipti ve herkesin bu güzel ahlaka sahip 
olması için gayret etti.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM

DİN GÜZEL AHLAKTIR

Ahlak nedir?

Güzel ahlak nedir?

Güzel ahlaka sahip olmak niçin 
gereklidir?

Tarihten veya günümüzden tanıdı-
ğınız, ahlakı güzel olan insanlara 
örnek verebilir misiniz?
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Güzel ahlaklı bir insanın sahip olması ve olmaması gereken özellikler nelerdir? Bunları aşağı-
daki tabloda yerlerine yazınız.

HANGİSİ OLMALI?

GÜZEL AHLAKLI İNSANDA 
OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Adaletli olmak Hırsızlık yapmak

GÜZEL AHLAKLI İNSANDA 
OLMAMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
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Aşağıda güzel ahlaklı insanda olması gereken bazı özellikler ile ilgili ayetler verilmiştir. Bu 
ayetleri aşağıdaki ahlaki değerlerle eşleştiriniz.

EŞLEŞTİRELİM

“... Sabırlı olun. Çünkü
Allah sabredenlerle
beraberdir.”
(Enfâl suresi, 46. ayet.)

“... Şüphesiz Rabb’im çok
merhametlidir, çok
sevendir...”
(Hûd suresi, 90. ayet.)

“Öyle ise emrolunduğun
gibi dosdoğru ol.”
(Hûd suresi, 112. ayet.)

1

3

2

“…kendiniz, ana babanız
ve akrabanız aleyhinde
de olsa Allah için şahitlik
eden kimseler olun…”
(Nisâ suresi, 135. ayet.)

“Mallarını gece gündüz;
gizli ve açık Allah yolunda
harcayanların Rabb’leri
katında mükâfatları vardır...”
(Bakara suresi, 274. ayet.)

Yardımseverlik

Sabır Merhamet

Dürüstlük Adalet

4

5
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Aşağıdaki bulmacada güzel ahlaklı bir insanın sahip olması gereken özellikleri bularak bul-
macayı çözünüz.

BULMACAYI ÇÖZELİM

 Yukarıdan Aşağıya

1. Kendine ait şeyleri başkalarına vermekten çekinmeyen, özverili.

2. Kendisinden bir zarar beklenmeyen, güven duyulan.

3. Haktan, adaletten ayrılmayan, adaletli.

4. Yurtsever, vatanını seven kimse.

5. Davranışları şefkat dolu olan.

7. Sabreden, sabır gösteren, telaşlı ve aceleci olmayan kimse.

 Soldan Sağa

6. Acıması olan, merhamet eden kimse.

8. Başkalarına karşı saygılı davranan kimse, narin.

9. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kimse.

10. Hayırsever, yardım etmeyi seven kimse.

9

8

10

6

5

1 2 3 4

7
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Güzel ahlaklı insanlar çevresindekiler tarafından sevilir. Bunun için güzel davranışları öven 
atasözleri ve özdeyişler vardır. Güzel ahlaklı insanlarda bulunması istenen davranışları öven 
atasözlerini ve özdeyişleri araştırarak yazınız.

ARAŞTIRALIM - YAZALIM

Altın yere 
düşmeyle değer 

kaybetmez.
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Bulmacada karışık harfler arasına gizlenmiş bir ayet ve bir hadis mealini bularak boyayınız. 
(Ayet meali soldan sağa, hadis meali yukarıdan aşağıya verilmiştir.)

Kalan harfleri soldan sağa dizdiğinizde ortaya çıkacak cümleyi tablonun altına yazınız.

BOYAYALIM

Bulacağımız ayet ve hadis şunlardır:

Ayet: “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...” 
(Ahkâf suresi, 15. ayet.)

Hadis: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
(İmam Malik, el-Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 8.)

K G E L T İ İ M E G İ

Ş E Ü H A A Ç D E T Ö E

B İ Z Ş H M İ N S A N A

E E E A D A N N E Ü D E

N N L H L M A İ L A E H

E İ L L L L A L L A R H

V E B A B A S I N A İ E

Ş H E K D M Ü E N N L E

M U H I A A M M E D D E

N R E S U K L U İ Y İ L

D A V R A N M A Y I M L

A E M R E T T İ K H

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

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

............................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Yüce Allah, insanların hem bu dünyada 

hem de ahirette mutlu olmalarını ister. Bu 
sebeple insanlara, dinî emirlere uymalarını 
ve birbirlerine karşı ahlaklı davranışlar ser-
gilemelerini emretmiştir.

Bu parçaya göre ahlaklı davranışlar ser-
gilemek insana ne kazandırır?

A) Toplum liderliği

B) Büyük bir zenginlik

C) Makam ve mevki

D) Dünya ve ahiret mutluluğu

2. İslam dininde insanların güzel ahlak sahi-
bi olmaları çok önemlidir. Çünkü insanın 
mutluluğu ve toplumun huzuru buna bağlı-
dır. Bu huzuru ve mutluluğu sağlamak için 
Yüce Allah yol gösterici olarak Kur’an-ı Ke-
rim’i ve Hz. Peygamber'i göndermiştir. Hz. 
Peygamber en güzel ahlaka sahiptir ve en 
güzel örnektir. O; doğruluk, yardımlaşma, 
sabır, güvenilirlik, kardeşlik, komşuluk, fe-
dakârlık gibi her konuda insanlığa örnektir.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır?

A) Müslüman için güzel ahlakın kaynağı 
Kur’an-ı Kerim’dir.

B) Güzel ahlak, toplumun huzuru için şart-
tır.

C) Ahlakın en güzel örneği Hz. Peygam-
ber'dir.

D) Güzel ahlakla ilgili ilkeler her devirde de-
ğişebilir.

3. ………............, insanın güzel, doğru ve iyi 
davranışlarda bulunması; çirkin, yanlış ve 
kötü davranışlardan kendi isteği ile uzak-
laşmasıdır.

Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Sevgi

B) İbadet

C) Güzel Ahlak

D) Cömertlik

4. Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber'in 
sözlerinde insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, 
dürüst, adaletli ve güvenilir olmak gibi gü-
zel davranışlar öğütlenir. Anne ve babaya 
iyi davranmak, komşu, dost ve akrabalarla 
iyi geçinmek de İslam’ın önem verdiği diğer 
bazı ahlaki davranışlardandır. 

Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim, anlattığı kıssalarla bizle-
re geçmişte yaşamış insanlar hakkında 
bilgi verir.

B) İslam dininin ahlak konusundaki öğütle-
rini yerine getirmeye özen gösteren kişi 
güzel ahlaklı olur.

C) Ahlak, bir insanın sahip olması gereken 
en önemli özelliklerden biridir.

D) Anne ve babaya iyi davranmak konu-
sunda Kur’an-ı Kerim’de birçok öğüt yer 
alır.

66
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Aşağıdaki hikâyeyi okuyarak soruları cevaplayınız.

Sevgi, insanların başka insanlara ve tüm varlıklara ilgi göstererek onlarla bağ kurmasıdır. Sevgi, 
insana yaratılıştan verilen ve insanı değerli kılan bir duygudur. Sevgi sayesinde insan, ailesi-
ne, arkadaşlarına, akrabalarına, çevresindekilere, yaratılmış tüm varlıklara ve bunun sonucunda 
Rabb'ine bağlılık duygusu taşır. 

Saygı ise insanlara, topluma karşı sorumlu, özenli, dikkatli ve dengeli davranmamızı sağlayan 
bir değerdir. Sevgiyle birlikte yoğrularak gelişen saygı, insanların bir arada ve huzur içerisinde 
yaşamasını sağlar. Okulda arkadaşlarımızla, mahallede komşularımızla ve ailemizle ilişkilerimiz 
sevgi ve saygı bütünlüğünde olduğunda hayatımız güzelleşir. 

BİLGİ KÜPÜ

OKUYALIM

İNSANİ İLİŞKİLERİN TEMELİ: SEVGİ VE SAYGI

Bunaltıcı bir sıcak vardı ve hepimiz çok sıkılmıştık. Güneş’in 
bulutların arkasından sıyrılmasıyla birlikte iyice gevşemiştik. 
Sonunda buna daha fazla dayanamayan Ceyda ortaya bir 
fikir attı:

— Böyle sıkılıp duracağımıza biraz eğlenelim. Neşelenmek 
için bir plan yapalım, dedi. İrem,

— Nasıl bir plan, diye sordu hemen. Ceyda,

— Haydi bizim eve gidip bir güzel eğlenelim. Önce mutfakta 
bir şeyler yapar, sonra da film izleriz, dedi.

Hep beraber çantalarımızı alarak evin yolunu tuttuk. Ceyda’nın annesinin de yardımıyla çikolatalı 
kek yaptık ve afiyetle yedik. Daha sonra salona geçip film izledik. Eğlenmeye o kadar dalmıştık ki ne 

kadar gürültü çıkardığımızın farkında bile değildik. Kapının zili çalınca 
“Kim gelmiş olabilir?” diye birbirimize baktık. Gelen, alt kattaki komşu-
nun kızı Şebnem’di. Kapıyı açan Ceyda’ya:

— Yarın önemli bir sınavım var ve ders çalışıyorum. Lütfen biraz daha 
sessiz olabilir misiniz? dedi.

Ceyda, Şebnem’i gördüğüne hiç sevinmemişti:

— Görüyorsun ya, arkadaşlarım var. Her zaman gelmiyorlar. Eğleniyo-
ruz. Öyle sessizce oturamayız ki, dedi.



68

4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi3. Ünite

68

4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Şebnem, üzgün bir şekilde 
çaresizce evine gitti. 

Film bittikten sonra müzik 
açıp eğlenmeye devam ettik. 

Sonradan öğrendiğimize 
göre, biz eğlenirken Şebnem 
alt katta gürültüye rağmen 
ders çalışmak için çabalıyor-
muş ve Ceyda’ya da çok kı-
rılmış.

 Ertesi gün sınav çıkışında 
Şebnem, Ceyda ile karşılaştı 
ve …………………………….. 

1. Sizce bu olayın devamında Şebnem ve Ceyda arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir?

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

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

2. Ceyda ve arkadaşları nasıl davransalar daha doğru olurdu? 

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

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

3. Şebnem’in düştüğü durum hakkında neler düşünüyorsunuz?

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

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

4. Ceyda ve arkadaşlarının yaptıklarının sonuçları nasıl olmuştur?

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

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

5. İnsanlarla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

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

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

6. Olayı, komşuluk ilişkileri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

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

 ............................................................................................................................................
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İçinde iyi ve güzel davranışlar yazan yıldızları sarıya boyayalım. 

BOYAYALIM

Kardeşime 
derslerinde 

yardım
ederim.

Kantinde sıraya 
girmeye önem 

vermem.

Babam su 
istediğinde 

duymamış gibi 
yaparım.

Komşumuz 
için bakkala 

giderim.Eve misafir 
geldiğinde 
odamdan 

dışarı çıkmam.

Yemeği
hazırlarken 

anneme 
yardım ederim.

Yediğim ve 
içtiğim şeylerin 

ambalajını 
sokağa atarım.

Oynamadığım 
oyuncakları 

ihtiyacı olanlara 
veririm.

Hasta 
komşumuzu 

ziyaret ederim.

Defterimin boş 
sayfalarını 

koparıp çöpe 
atarım.

Derste söz 
istemeden 

konuşurum.

Her işe 
besmele ile 
başlarım.

Sokak
hayvanlarına 

yiyecek veririm.

Harçlıklarımla 
sadaka veririm.

Odamı dağınık 
bırakırım.
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Aramızda sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirebilmek için yapmamız gereken bazı güzel 
davranışlar aşağıda verilmiştir. Bu davranışları bulmacada yerlerine yerleştiriniz ve ortadaki 
sütunda ne gizlendiğini bulunuz.

BULALIM

S T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

D

P

S

G

H

D

İ

Y

Z

S

G K

PAYLAŞMAK

ZİYARET ETMEK

SAYGI GÖSTERMEK

DEĞER VERMEK

GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK

YARDIMLAŞMAK

GÜLÜMSEMEK

HEDİYELEŞMEK

SAMİMİYET

SELAM VERMEK

İLTİFAT ETMEK

DUA ETMEK
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S

E

V

G

İ

S

A

Y

G

I

Sevgi ve saygı kelimelerinin harfleri, yazacağımız dizelerin ilk harflerini oluşturacak şekilde 
sıralanmıştır. Bunu dikkate alarak bir şiir yazınız ve yazdığınız şiiri ailenize okuyunuz. 

AKROSTİŞ YAZALIM
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Aşağıdaki boş bulutların içine sevdiğimiz kişilerle ilgili (anne baba, kardeş, akraba, arkadaş, 
öğretmen vs.) duygularınızı ve onları niçin sevdiğinizi yazınız. 

YAZALIM
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Arkadaşınızdan beklediğiniz ve beklemediğiniz davranışları aşağıdaki tabloya, örneklerden 
hareketle yazınız. 

Arkadaşımdan Beklediğim Davranışlar Arkadaşımdan Beklemediğim Davranışlar

Bana güvenmesi Bana yalan söylemesi

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

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

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

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

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

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

LİSTELEYELİM
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Aşağıdaki tabloda 1 sayısını gördüğünüz tüm kutucukları siyah kalemle karalayınız. Ortaya 
ne çıkacağını görelim.

KARALAYALIM
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, 

Birr, 33.) 

Bu hadise göre anne ve babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Güzel ahlak

B) Büyük bir miras

C) Güzel bir ev

D) Kazançlı bir meslek

2. Büyükleri say derim,

Küçükleri sev derim.

Ayrılmam ben doğrudan

Ahlak benim can evim.

Bu dörtlükte güzel ahlakın hangi yönleri vurgulanmaktadır?

A) Fedakârlık ve cömertlik

B) Adalet ve merhamet

C) Sevgi, saygı ve doğruluk

D) Sevgi, cömertlik ve yardımseverlik

3. Kavram Açıklaması

1 ?
Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, öl-
çülü davranma, başkalarını rahatsız etmekten 

çekinme duygusudur.

2 ?
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın 

ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur.

Tabloda soru işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

1 2

A Fedakâr Cömert

B) Yardımsever Doğru

C) Merhamet Adalet

D) Saygı Sevgi
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Aşağıdaki kutucuklarda Fâtiha suresiyle ilgili noktalı yerleri doldurunuz. 

Fâtiha suresi Kur’an-ı Kerim’in özetidir. Fâtiha suresiyle; en güzel ve üstün övgülerin Allah’a (c.c.) 
yapılması gerektiği, Allah’ın (c.c.) rahmet, merhamet ve ahiret gününün sahibi olduğu, sadece 
O’na kulluk edilmesi ve sadece O’ndan yardım dilenmesi gerektiği vurgulanır. Bu yönleriyle Fâti-
ha suresi, Allah’a (c.c.) inanmanın ve bağlılığın en özlü bir şekilde ifade edildiği suredir. 

BİLGİ KÜPÜ

DOLDURALIM

BİR SURE TANIYORUM: FÂTİHA SURESİ VE ANLAMI

Fâtiha suresi,

.......................... ayettir.

Namazların
...............................

okunur.

Yüce Allah’ın ....................
..................... isimleri bu

surede geçer.

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

gibi anlamlara gelir.

Kur-an’ı Kerim’in ............
........................................
......................... suresidir.

Sadece Allah’a (c.c.)
...................................
edilmesinden bahsedilir.

Sadece Allah’tan (c.c.)
.....................................
gerektiği vurgulanır.

...................’de indirilmiştir.
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Fâtiha suresi ve anlamında noktalı yerlere gelmesi gereken ifadeleri yazınız. 

TAMAMLAYALIM

Fâtiha Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi .......................................,

errahmânir-rahîm,

mâliki ..............................,

iyyâke ................... ve iyyâke ...................,

.............................. müstakîm,

sırâtallezîne ...................... aleyhim,

ğayril .................... aleyhim ....................

Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd (övme ve övülme), ....................................................................

O, Rahman ve ..............................

................................................ sahibidir.

Rabb’imiz! Yalnızca ................................. ve yalnızca ......................... dileriz.

Bizleri ......................... ilet.

Kendilerine ................................... yoluna,

................................................................ yoluna değil.
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Fâtiha suresinin okunuşunu anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. 

EŞLEŞTİRELİM

Bismillâhirrahmânirrahîm Hesap gününün sahibidir.

Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin O, rahman ve rahîmdir.

iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla

mâliki yevmiddîn
Rabb’imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve 

yalnızca senden yardım dileriz.

errahmânir-rahîm Bizleri doğru yola ilet.

ihdinas-sırâtal müstakîm
Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i 

olan Allah’adır.

sırâtallezîne en’amte aleyhim, 
ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gaza-
ba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
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5
                  

Aşağıda verilen 1 numaralı tabloda bazı simgelerle bazı harfler eşleştirilmiştir. Bu eşleş-
tirmeyi kullanarak 2, 3, 4 ve 5 numaralı tabloları doldurunuz ve Fâtiha suresinin okunduğu 
yerleri bulunuz.

BULALIM

1
●                  

A D E Ğ H I İ K L M N O Ö R S T U Ü Z

3
             

2
                     

4
                          

79
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KONU DEĞERLENDİRME 3

80

1. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresiy-
le ilgili bir bilgi değildir?

A) Dua olarak da her zaman okunur.

B) Yüce Allah’a hamd ile başlar.

C) Namazın her rekâtında okunan bir sure-
dir.

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakıy-
la ilgilidir.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi Fâtiha 
suresinin ayetlerinin anlamlarından biri 
değildir?

A) Hamd (övme ve övülme) âlemlerin 
Rabb’i olan Allah’a (c.c.) aittir. 

B) Rabb’imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve 
yalnızca senden yardım dileriz.  

C) De ki, O Allah birdir.

D) Bizleri doğru yola ilet. Kendilerine nimet 
verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışla-
rın ve sapmışların yoluna değil.

3. 1. Bismillâhirrahmânirrahîm
 2. Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin,
 3. Mâliki yevmiddîn,
 4. Errahmânir-rahîm, 
 5. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn,
 6. İhdinas-sırâtal müstakîm,
 7. Sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril 

mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangi ikisinin yeri değişirse Fâtiha sure-
sinin okunuşu doğru olur?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4

C) 5 ve 6 D) 6 ve 7

4. Fâtiha suresi Mekke'de indirilmiştir ve ...... 
ayatten oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 
........ suresidir. Bu surede Yüce Allah'a ......  
edilmesinden, Allah'ın (c.c.) tek olduğun-
dan, sadece Allah'a (c.c.) ....... edileceğin-
den ve sadece O'ndan ..... istenileceğinden 
bahsedilir.

Metindeki noktalı yerlere sırasıyla gel-
mesi gereken kelimeler hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) yedi, ilk, hamd, ibadet, yardım

B) on, son, dua, nimet

C) üç, en kısa, ibadet, yardım

D) iki, en uzun, dua, nimet
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3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 
F Ş

E E

A D İ L F

A K

K A

A T

M E R H A M E T L İ

İ

Bulmacada verilen kavramlar aşağıdaki 
konulardan hangisiyle ilgilidir?

A) Ahlak B) İbadet

C) Oruç D) Ahiret

2. İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, 
dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. 
Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, 
dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçi-
nilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, 
insanlara saygılı olmayı, başkalarının hak-
larını gözetmeyi buyurur.

Bu parçada Müslümanlarda olması ge-
reken hangi özellik vurgulanmaktadır?

A) Sosyal etkinliklere katılması

B) Güzel ahlaklı olması

C) Her zaman oruçlu olması

D) İyi bir meslek sahibi olması

3. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı 
kavramlarıyla uyuşmaz?

A) Nefret

B) Yardımseverlik

C) Doğruluk

D) Adalet

4. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki 
kişilerle aramızdaki sevgi ve saygıyı ar-
tıracak davranışlardan biri değildir?

A) Gülümsemek

B) Paylaşmak

C) Tartışmak

D) Ziyaretleşmek

5. Akrabalarımızla ilişkilerimiz önemlidir. 
Çünkü ailemizin bir parçası da akraba-
larımızdır. Akrabalar zor zamanlarında 
birbirlerinin yardımına ilk koşan kişilerdir. 
İnsanlar üzüntülerini ilk olarak akrabala-
rıyla paylaşırlar, sorunlarını birlikte çözer 
ve birbirlerine destek olurlar. Düğünlerde, 
bayramlarda, hastalıklarda ve özel günler-
de yanımızda olmasını istediğimiz ilk kişiler 
akrabalarımızdır. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si akrabalık ilişkilerinin önemli olması-
nın sebeplerinden biri değildir?

A) Ailenin bir parçası olmaları

B) Zor zamanda yardıma koşmaları

C) Üzüntüleri paylaşmaları

D) Birbirlerinin miraslarına ortak olmaları
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6. Fâtiha suresi Mekke’de indirilmiştir ve yedi 
ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in  ilk 
suresidir. Bu surede Yüce Allah’a hamde-
dilmesinden, Allah’ın (c.c.) tek olduğundan, 
sadece Allah’a (c.c.) ibadet edileceğinden 
ve sadece O’ndan yardım istenileceğinden 
bahsedilir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Fâtiha suresi Mekke’de indirilmiştir.

B) Yedi ayetten oluşmaktadır.

C) Yüce Allah’a hamdetmekten bahseder.

D) Kur’an-ı Kerim’in 10. suresidir.

7. ……………............... suresi namazın her 
rekâtında okunur. Sünnetleriyle birlikte beş 
vakit namaz kılan bir kişi bu sureyi günde 
40 kez okumuş olur.

Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Bakara B) Fatiha

C) Kevser D) Nas

8. ..........bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, 
özenli, ölçülü davranma, başkalarını rahat-
sız etmekten çekinme duygusudur.

Bu metinde noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Cömertlik B) Kardeşlik

C) Saygı D) Sevgi

9. “Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişi-
dir…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)

Bu hadiste bahsedilen dostluk bağının 
kurulabilmesi için aşağıdaki davranışla-
rın hangisinden uzak durulmalıdır?

A) Alay etmek 

B) Hediye vermek

C) Selam vermek 

D) Gülümsemek

10. Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevle-
rimizden değildir?

A) Aile büyüklerimizi ziyaret etmek

B) Kardeşlerimize yardımcı olmak

C) Anne ve babamıza karşı saygılı davran-
mak

D) Arkadaşlarımızı ziyaret etmek
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KONULAR

HZ. MUHAMMED'İ 
TANIYALIM

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 
Doğduğu Çevre  

2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ailesi  

3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 
Doğumu, Çocukluk ve Gençlik 
Yılları  

4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke 
ve Medine Yılları  

5. Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Bârik 
Duaları ve Anlamları  

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 

2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ailesi  

3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 

4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke 

5. Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Bârik 



Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Bildiğiniz yerlerin isimlerini harita üzerine yazınız.

Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de doğdu. Mekke, Müslümanlar için çok önemli 
bir şehirdir. Çünkü Müslümanların kıblesi olan Kâbe, Mekke’dedir. Kâbe, yeryüzünde Allah’a 
(c.c.) ibadet amacıyla yapılan ilk mabettir. Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğu zaman insanlar 
Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı.

BİLGİ KÜPÜ

İNCELEYELİM

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) DOĞDUĞU ÇEVRE

Görsel 4.1: Arap yarımadası
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Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

YAZALIM

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğdu?

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

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

2. Kâbe’yi kim yaptı?

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

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

3. Cahiliye ne demektir?

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

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

4. Cahiliye döneminde insanların Allah’ı (c.c.) bırakıp putlara tapmalarının sebepleri neler olabilir?

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

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

Görsel 4.2: Mescid-i Haram
85
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Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Cahiliye döneminde Mekke’de yaşayan insanların sosyal, eko-
nomik ve dinî yaşamları hakkında bu görselden edindiğiniz düşünceleri yazınız.

Cahiliye dönemiyle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanla-
rın başına Y yazınız.

YAZALIM

DOĞRU - YANLIŞ

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

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

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

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

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

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

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

İnsanlar Kâbe’yi kutsal bir ibadet yeri olarak kabul ediyorlardı.

Toplumda haksızlıklar, zulümler ve günahlar son derece yaygınlaşmıştı.

Kadınlara ve kız çocuklarına çok değer verilirdi.

Putperestlik çok yaygındı.

Mekke'de şiir yarışmaları düzenlenir, en güzel şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı.

Görsel 4.3: Cahiliye döneminde Kâbe (temsilî)
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Arabistan’ın durumu ile ilgili bulmacayı çözünüz.

BULALIM

1

3 4

5 6

7

8 9 10

11

12

Soldan Sağa

1. Bazı toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi 
olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne.

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dö-
nemde ticaret kervanlarının çoğunlukla git-
tikleri, Mekke’nin güneyindeki bölge.

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberli-
ğinden önce özünde birçok olumsuzlukları 
barındıran dönem.

11.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dö-
nemde ticaret kervanlarının çoğunlukla git-
tikleri, Mekke’nin kuzeyindeki bölge.

12. Cahiliye döneminde, Hz. İbrahim’in 
(a.s.) tebliğ ettiği inancı sürdüren kimse.   

Yukarıdan Aşağıya

1. Puta tapan.

3. Çölde konup göçerek yaşayan kimse.

4. Müslümanların kıblesi.

5. Babasıyla birlikte Kâbe’yi inşa eden pey-
gamberin ismi.

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir.

9. Kâbe’nin yerini bulup oğlu ile birlikte yeni-
den inşa eden peygamber.

10. Cahiliye döneminde toplumda itibar gö-
ren sanat türü.

87

4. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

OKUYALIM CEVAPLAYALIM

Mekke gelişmiş bir ticaret şehriydi. Mekkeli Araplar, Suriye ve Yemen şehirleri arasında, ticaret için 
deve kervanlarıyla yolculuklara çıkarlardı. Ayrıca Kâbe tüm Arabistan’da kutsal kabul edildiği için 
farklı bölgelerde yaşayan Araplar burayı sık sık ziyarete gelirdi. Yılın belli zamanlarında Mekke’de 
panayırlar kurulurdu. İnsanlar bu panayırlarda buluşur hem ticaret yapar hem de çeşitli sosyal faali-
yetlerde bulunurlardı. Arap toplumunda şiir sanatı çok gelişmişti. Mekke’de şiir yarışmaları düzenle-
nir, en güzel şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. Şairler toplumda saygı görür, başarılı şairler zenginler 
tarafından ödüllendirilirdi.

Mekke’yi çevresindeki şehirlere göre farklı kılan özellikler nelerdir?

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

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

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

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

Cahiliye döneminde en çok ilgi gösterilen sosyal faaliyetler nelerdir?

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

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

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

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

Cahiliye döneminde en çok ilgi gösterilen sosyal faaliyetler nelerdir?

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Mekke’de İslam gelmeden önce yaşanan 

bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine ………
dönemi denir.

Bu cümlede noktalı yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Krallar B) Cahiliye

C) Firavun D) Ebu Cehil

2. Arap Yarımadası’nda bulunan Mekke, 
Müslümanlar için çok önemli bir şehirdir. 
Çünkü Müslümanların kıblesi olan Kâbe, 
Mekke’dedir. Kâbe, yeryüzünde Allah’a 
(c.c.) ibadet amacıyla yapılan ilk mabettir.

Bu parçaya göre aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Mekke Arap Yarımadası’ndadır.

B) Kâbe, Müslümanların kıblesidir.

C) Medine’nin en önemli yapısı Kâbe’dir.

D) Yeryüzünün ilk ibadethanesi Kâbe’dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarıma-
dası’nda bulunan inançlardan biri değil-
dir?

A) Hristiyanlık

B) Budizm

C) Yahudilik

D) Putperestlik

4. Mekke’de Hz. İbrahim’den kalan doğru 
inancı sürdüren insanlar da vardı. Bu kim-
seler Allah’a (c.c.) şirk koşmaz, putlara tap-
maz ve günahlardan uzak durmaya çalışır-
lardı.

Bu parçada bahsedilen kişilere verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hristiyan B) Müşrik

C) Hanif D) İbrani
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Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan, Kureyş Kabilesi'nden ve 
Haşimoğulları sülalesindendir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip de iyilikseverli-
ğiyle tanınmıştı. Hz. Peygamberin babası Abdullah ve annesi Âmine Mekke’de herkes tarafından 
sevilen ve saygı gösterilen kişilerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) daha on yaşına gelmeden babası, 
annesi ve dedesini kaybetti. Bundan dolayı Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarında 
amcası Ebu Talip’in yanında kaldı.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) AİLESİ

1. Hangi yılda doğdu?

2. Dört yaşına kadar kimin yanında kaldı?

3. Çocukluk yıllarından itibaren niçin amcasının yanında kaldı?

4. Amcasının yanında kaldığı zamanlarda neler yaptı?
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin isimlerini yazınız.

YAZALIM

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

Dedesi Babası Annesi

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

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

Sütannesi Eşi Kızı

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

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

Kızı Kızı Kızı

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

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

Oğlu Oğlu Oğlu

..................................... .....................................
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Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinden bazılarının isimleri ve özellikleri verilmiş-
tir. Noktalı yerlere bu isimleri veya özellikleri yazınız.

TAMAMLAYALIM

Abdülmuttalip

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

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

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

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

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

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

Abdullah

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

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

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

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

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

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

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

Hz. Peygamber'in amcası-
dır.

Hz. Peygamber, dedesi ve-
fat ettikten sonra onun ya-
nında kalmıştır.

Hz. Hatice

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

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

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

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

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

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

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

Hz. Muhammed'in (s.a.v) 
annesidir.

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

Peygamber Efendimiz'in 
sütannesidir.

Peygamber Efendimiz, 4 
yaşına kadar onun yanında 
kalmıştır.

Peygamber'imizin süt kar-
deşi Şeyma'nın da annesi-
dir.
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Fil olayı ile ilgili aşağıdaki parçayı okuyunuz ve verilen kelimeleri noktalı yerlere yazarak 
parçayı tamamlayınız. (Kelimeler birden fazla yerde kullanılabilir.)

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu yıl …………………….. şehrinde …………………….. olayı 

gerçekleşti. …………………………..li bir komutan olan ………………………….. kendi yaptırdı-

ğı tapınağın ziyaret edilmesini sağlamak için …………………………..’yi yıkmak istiyordu. Bü-

yük bir ordu hazırlayarak yola çıktı. ………………………….. ordusu geceyi şehrin yakınlarında 

konaklayarak geçirdi. Bu sırada bazı hayvan sürülerini gasp ettiler. Bu sürüler içinde Pey-

gamber'imizin dedesi …………………………..’e ait develer de vardı. ………………………….. 

develerini istemek için …………………………..’nin yanına gitti. ………………………….., “Ben 

buraya kutsal …………………………..’yi yıkmaya geldim, sen ise develerinin peşindesin.” 

dedi. Peygamber'imizin dedesi ise ona, “Ben develerin sahibiyim, …………………………..’nin 

sahibi ise Yüce Allah’tır. Şüphesiz ki Allah kendi evini koruyacaktır.” şeklinde cevap verdi.

………………………….. ordusuna hücum emri verdi. Ordu ilerlerken en öndeki 

………………………….. yere çöküp kaldı. Ne yapsalar hareket etmiyordu. O sırada gökyüzü 

karardı ve bir kuş sürüsü ordunun üzerinde dönmeye, pençelerindeki ve gagalarındaki taş-

ları orduya atmaya başladı. Kısa süre içinde …………………………..’nin ordusu dağılıp gitti. 

Kur’an-ı Kerim’de bu olay ………………………….. suresinde anlatılmaktadır.

Kâbe

Yemen

Abdülmuttalip

Fil

Ebrehe

Mekke
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Verilen kelimelerin bulunduğu kareleri renkli kalemlerle boyayınız. Kelimeler karelerde yatay, 
dikey veya çapraz dizilmiştir. Boyanmayan harfleri soldan sağa doğru noktalı yerlere yazınız.

BULALIM

P E R U K İ Y E Y G H

A M İ N E A A H A M Z A

B M B E R S K U R E Y Ş

D İ M İ Z I H A Z R E İ

Ü V E H B M T İ P M

L M U A H A İ İ O

M M Z L M E L H D Ğ

U S E İ A A A L U

T L Y M T R A L L L

T A N E H U B U A A L L

A E E Y B İ H İ B V E A

L S P E E L Z Ü B E Y R

İ L A B D U L L A H E I

P Ü M M Ü G Ü L S Ü M M

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

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

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

KUREYŞ

ABBAS

AMİNE

ZEYNEP

ABDULLAH

HAMZA

HALİME

RUKİYE

EBU TALİP

ZÜBEYR

VEHB

KASIM

HAŞİMOĞULLARI

ABDÜLMUTTALİP

ÜMMÜ GÜLSÜM

İBRAHİM
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Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin isimleriyle ona yakınlık dereceleri verilmiş-
tir. isimlerle yakınlık derecelerini eşleştiriniz.

EŞLEŞTİRELİM

Amine

İbrahim

Dedesi Babası

Annesi

Amcası

Sütannesi

Eşi

Kızı

Kızı

Kızı
Oğlu

Oğlu

Oğlu

Kasım

Halime

Abdülmuttalip
Ümmü
Gülsüm Abdullah

Fatıma

Kızı

Abdullah

Hatice

Rukiye

Ebu Talip

Zeynep
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. İbrahim’in oğlu 

Hz. İsmail’in soyundan, Kureyş kabilesin-
den ve Haşimoğulları sülalesindendir. 

Bu parçada Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine ce-
vap verilmiştir?

A) Soyu hakkında bilgi verir misiniz?

B) Peygamberliği hakkında bilgi verir misi-
niz?

C) Yaşadığı yer hakkında bilgi verir misi-
niz?

D) Babası hakkında bilgi verir misiniz?

2. Aile, insan hayatında çok önemli bir yere 
sahiptir. Bu yüzden Hz. Peygamber'i daha 
yakından tanıyabilmek için onun aile bü-
yüklerini de tanımamız gerekir. Onun ailesi 
insanlığın en hayırlı ailesidir. Hz. Muham-
med (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: 
“Allah insanları yarattı ve beni en hayırlıla-
rından kıldı... Ben şahıs olarak da aile ola-
rak da insanların en hayırlısıyım.”

Metne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Hz. Peygamber’in aile büyüklerini tanı-
mak, bir Müslüman için önemlidir.

B) Hz. Peygamber’in ailesi, örnek alınması 
gereken özelliklere sahiptir.

C) Hz. Peygamber, ibadetlerin nasıl yapıla-
cağını bizlere uygulayarak göstermiştir.

D) Hz. Peygamber, aileye karşı nasıl dav-
ranılması konusunda en iyi örnektir.

Hz. Peygamber'in babası Abdullah ve annesi 
Âmine Mekke’de herkes tarafından sevilen ve 
saygı gösterilen kişilerdi. Abdullah, Âmine ile 
evlendikten kısa bir süre sonra ticaret amacıyla 
Şam’a ve Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda hasta-
landı ve Mekke’ye varamadan Medine’de vefat 
etti. Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim 
olarak doğdu. Hz. Peygamberin annesi Âmine, 
Zühreoğulları ailesinden Vehb’in kızıydı. Hz. 
Peygamber altı yaşındayken annesi de vefat 
etti. Bu sebeple o hem yetim hem öksüz büyü-
dü. Hz. Muhammed (s.a.v.), annesinin vefatın-
dan sonra dedesi Abdülmuttalip'in yanında kal-
dı. Ancak dedesi de birkaç yıl sonra vefat etti.

3. Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
aile büyüklerinin hangisi hakkında bilgi 
verilmemiştir?

A) Babası B) Annesi

C) Dedesi D) Amcası

4. Bu parçada verilmek istenen ana düşün-
ce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi toplu-
mun önde gelenlerindendi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerin-
den yoksun bir çocukluk geçirdi.

C) Şam ve Gazze, o dönemin en önemli ti-
caret merkezleriydi.

D) Zühreoğulları Mekke’deki en kalabalık 
kabileydi.

3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.
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HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) DOĞUMU, ÇOCUKLUK VE 
GENÇLİK YILLARI

Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz.

Hz. Peygamber 571 yılında Rebiülevvel ayının on ikisinde doğdu. Sonraları Müslümanlar bu 
geceyi Mevlit Kandili olarak isimlendirip Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anmaya vesile kılmışlardır. Ül-
kemizde her yıl bu gecede camilerde mevlit okunur.

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğmadan önce babası vefat etmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) dört yaşı-
na kadar sütannesi Halime’nin yanında büyüdü. Hz. Muhammed (s.a.v.) altı yaşındayken annesi, 
sekiz yaşındayken dedesi vefat etti. Sekiz yaşından itibaren amcası Ebu Talip’in yanında kaldı.

BİLGİ KÜPÜ

EŞLEŞTİRELİM

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babası nerede vefat etti? Hz. Ali

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabilesinin adı nedir? Güvenilir Muhammed

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi vefat edince onu kim himayesine aldı? Hz. Hatice

Muhammedü’l-emin ne demektir? Medine

Hilfü’l-fudûl nedir? Erdemliler Birliği

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşinin adı nedir? Ebu Talip

Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasının hangi oğlunun bakımını üstlendi? Kureyş
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Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.

DOĞRU - YANLIŞ

Dedesi Abdülmuttalip Hz. Peygamber’e “Muhammed” ismini vermiştir. (......)

Mekke şehrinin havası bebeklerin sağlıklı büyümesi için elverişli değildi.(......)

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çocukluğunda amcası Hz. Hamza himaye etti.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) altı yaşındayken annesiyle beraber, babasının Medine’deki kab-
rini ziyaret etmeye ve oradaki akrabalıyla görüşmeye gitti.

(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) annesinin vefatından sonra sütannesinin yanında kaldı.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) sekiz yaşındayken dedesi Abdülmuttalip vefat etti.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarında çobanlık da yaptı.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) on beş yaşındayken kendi işini kurdu.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı bir insandı.(......)

Hz. Muhammed (s.a.v.) eşi Hz. Hatice ile 35 yaşında evlendi.(......)
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Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen olayları oluş sırasına göre noktalı yerlere ya-
zınız.

SIRALAYALIM

Annesi ile Medine’ye gitti. Dedesi Abdülmuttalip öldü.

Sütannesinin yanında kaldı. Babası öldü.

Amcasının oğlu Hz. Ali’nin bakımını üstlendi. 571 yılında Mekke’de doğdu.

Kâbe’nin yeniden inşası esnasında çıkması muhtemel 
kavgayı önledi.

Annesi öldü.

Erdemliler birliğine katıldı. Hz. Hatice ile evlendi.

1.  ...................................................................................................................................................

2.  ...................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................

4.  ...................................................................................................................................................

5.  ...................................................................................................................................................

6.  ...................................................................................................................................................

7.  ...................................................................................................................................................

8.  ...................................................................................................................................................

9.  ...................................................................................................................................................

10.  ...................................................................................................................................................
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Metne göre Müslümanların ahlaki özellikleri hakkında ilkeler çı-
karınız.

İLKELER ÇIKARALIM

1.  ...................................................................................................................................................

2.  ...................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................

4.  ...................................................................................................................................................

5.  ...................................................................................................................................................

6.  ...................................................................................................................................................

7.  ...................................................................................................................................................

8.  ...................................................................................................................................................

Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı sayesinde toplumda saygı görmüş ve takdir edilmiştir. Onun 
davranışları bütün insanlığa örnek olmuştur. Onu örnek alan Müslümanlar doğru sözlü ve güvenilir 
olur. Emanetleri özenle korur, yalandan uzak durur. Yerine getiremeyeceği sözler vermez. Haksızlık-
lar karşısında adaletten yana olur. Aile büyüklerine değer verir, onlara saygı ve sevgi gösterir. Onları 
incitecek söz ve davranışlardan kaçınır. Aile içi işlerde üzerlerine düşen görevleri yerine getirir. Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) örnek alan bir Müslüman güzel ahlaklı ve erdemli olur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................
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Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anlattığınız bir akrostiş yazınız.

AKROSTİŞ YAZALIM

P ................................................................................................................................

E ................................................................................................................................

Y ................................................................................................................................

G ...............................................................................................................................

A ...............................................................................................................................

M ...............................................................................................................................

B ...............................................................................................................................

E ................................................................................................................................

R ...............................................................................................................................

İ...................................................................................................................................

M ...............................................................................................................................
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Aşağıdaki tabloda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bazı ahlaki özellikleri verilmiştir. Bu konudaki 
kendi davranışınızın bu özelliklere uygunluğunu, yakınlık derecesi kadar kalbi kırmızıya bo-
yayarak puanlayalım. 

ÖZDEĞERLENDİRME

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE BEN

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özellikleri
Benim davranışımın

uygunluğu

İnsanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı birisiydi.

Kendisine emanet edilen şeyleri korurdu.

Kötü alışkanlıklardan uzak dururdu.

Doğru sözlü ve dürüsttü.

Tembelliği sevmezdi.

Kimseye haksızlık etmezdi.

İnsanlara ve diğer canlılara karşı merhametliydi.

Her konuda adil davranırdı.

Kimseyi aldatmaya çalışmazdı.
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Hz. Peygamber Rebiülevvel ayının on iki-

sinde Pazartesi günü Mekke’de dünyaya 
geldi. Bu tarih miladi takvime göre 20 Ni-
san 571 tarihine denk geliyordu. Ailesi Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu büyük 
bir sevinçle karşıladı. Annesi Âmine biricik 
oğlunu kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, 
kokladı.

Bu parçada Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) annesinin adı 
nedir?

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi ayda doğ-
muştur?

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) adını kim koy-
muştur?

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) miladi kaç yılın-
da doğmuştur?

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Rebiülevvel ayının 
12. gecesinde doğmuştur. Bu gecede ca-
miler kandillerle donatılır. Müslümanlar Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) bol bol salavat duası 
okur, onu peygamber olarak gönderdiği için 
Allah’a (c.c.) şükrederler. 

Bu metinde hakkında bilgi verilen gece-
ye ne ad verilir?

A) Berat Kandili

B) Regaib Kandili 

C) Miraç Kandili 

D) Mevlit Kandili

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yılla-
rında yaptıklarından birisi değildir?

A) Annesiyle Medine’ye yolculuk yapmıştır.

B) Babasıyla oyunlar oynamıştır.

C) Amcasının hayvanlarına çobanlık yap-
mıştır.

D) Amcasıyla birlikte ticaret yolculuğuna 
çıkmıştır.

4. Ebu Talip ticaretle uğraşır, geçimini bu yol-
la sağlardı. Zaman zaman kervanlarla ti-
caret yolculuğuna çıkardı. Hz. Peygamber 
amcasıyla ilk ticaret yolculuğuna on iki ya-
şındayken çıktı. Çocukluk ve gençlik yılları 
amcasının yanında geçen Hz. Peygamber 
bu sürede ondan ticareti öğrendi. Gençlik 
çağına ulaştığında ise artık tek başına bir ti-
caret kervanını yönetecek duruma gelmişti. 
Ticaret amacıyla çeşitli yolculuklara çıkmış; 
Suriye ve Yemen taraflarına, Doğu Arabis-
tan’a ve diğer bazı bölgelere gitmişti.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Hz. Peygamber genç yaşta ticareti öğre-
nerek kendini geliştirmiştir.

B) Ebu Talip, Hz. Peygamber’in en büyük 
amcasıdır.

C) Hz. Peygamber henüz on iki yaşınday-
ken bir kervanı yönetecek seviyeye gel-
miştir.

D) Hz. Peygamber, ticaret kervanlarını yö-
netmeyi kendi başına öğrenmiştir.
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Hz. Muhammed (s.a.v.) 610 yılında “Oku!” emriyle başlayan ilk vahyi aldı. Böylece o, insanlığı 
doğruya ve iyiye çağıran bir peygamber olarak seçildi. İlk vahiyden itibaren Hz. Muhammed 
(s.a.v.) 23 yıllık peygamberlik döneminde Allah’ın emir ve tavsiyelerini insanlığa anlattı. Müslü-
manları ve İslam dininin emirlerini kabul etmek istemeyen Mekke’nin ileri gelen yöneticileri özel-
likle korumasız Müslümanlara işkence ve baskı uygulamaya başladılar. Peygamber'imizin izniyle 
Müslümanlardan bazıları Habeşistan’a hicret etti. Müslümanlara yönelik baskıyı daha da artıran 
Mekkeli inanmayanlar, Hz. Peygamberi öldürme planları yapmaya başladılar. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber ve Mekke’deki Müslümanlar huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri Medine 
şehrine hicret ettiler. Hz. Peygamber Medine’ye gelince oradaki Müslümanlarla birlikte ilk olarak 
bir mescit inşa etti. Bu mescidin ismi Peygamber mescidi anlamına gelen “Mescid-i Nebi”dir. 

Müslümanlarla Mekkeli inanmayanlar arasında bazı savaşlar oldu. Bu savaşlarda Müslümanlar 
galip geldiler ve Mekkeli inanmayanlar Müslümanların varlığını kabullenerek “Hudeybiye Anlaş-
ması”yla geri adım attılar. 630 yılına gelindiğinde Medine’de yaşayan Müslümanlar doğup büyü-
dükleri şehir olan Mekke’ye sefer düzenlediler. Hz. Peygamber'in liderliğinde Mekke’ye geri dö-
nen Müslümanlar artık Mekke’yi bir İslam şehrine dönüştürdüler. Kâbe’yi putlardan temizlediler. 
Hz. Peygamber vefatından önce yaptığı ilk ve son hac ibadetinde Müslümanlara vasiyet gibi bir 
konuşma yaptı. Bu konuşmaya “Veda Hutbesi” denir. 

BİLGİ KÜPÜ

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) MEKKE VE MEDİNE YILLARI

Görsel 4.5: Mescid-i Nebi
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Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatıyla ilgili soruların cevaplarını kutucuklara yazınız.

DOLDURALIM

1.
Peygamber'imizin Mekke’den Medine’ye 
göç etmesine ne denir?

T

2.
Hz. Peygamber'in Müslümanlara insan 
hakları konusunda yaptığı konuşmaya ne 
ad verilir?

A İ

4.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk Müslümanlar 
arasında yer alan arkadaşının adı nedir?

H Z. R

6.
Müslümanların Mekke'de uğradıkları şid-
det ve zulümden kurtulmak için ilk göç et-
tikleri yerin adı nedir?

B

7.
Hz. Muhammmed'e (s.a.v.) vahiy getiren 
meleğin ismi nedir?

R

8.
Hz. Peygamber'in toplumunu İslam'a da-
vet ederken ona yardımcı olan amcasının 
adı nedir?

L

5.
Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdi-
ği ilahî mesaja ne ad verilir? İ

3.
Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasın-
da 628 yılında imzalanan anlaşmanın adı 
nedir?

E
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatıyla ilgili aşağıdaki konulardan aklınızda kalanları bulutların 
içine yazınız.

YAZALIM

İlk Müslümanlar

Mescid-i Nebi
Hudeybiye Antlaşması

İlk vahiy

Hicret

Veda Hutbesi
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Vagonları, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatındaki olayların oluş sırasına göre numaralandırı-
nız.

SIRALAYALIM

Mekke'nin Fethi

İslam'a açıktan 
davet

Veda Haccı ve
Hutbesi İlk Müslümanlar

Hudeybiye
Antlaşması Taif Yolculuğu

Mescid-i Nebi'nin
İnşası

Medine'ye Hicret İlk Vahiy
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Aşağıda bazı sözler ve ifadeler yer alıyor. Bu sözlerin kime ait olduğunu bulunuz ve sözlerin 
karşısına yazınız.  

BULALIM VE YAZALIM

Ne Dedi?

“Endişe etme, sana gelen Cebrail
meleğidir. Sana Allah (c.c.) tarafından
peygamberlik görevi vermek üzere geldi.”

“Allah’a (c.c.) yemin ederim ki Yüce Allah
hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen
akrabanla ilgilenirsin, sıkıntısı olanın
yardımına koşarsın, yoksulu gözetirsin.”

“Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.”

“Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasından
(sizinle savaşmak üzere düşman) atlılar
geliyor diye haber versem bana inanır
mıydınız?”

“İnsanların canları, malları, namusları
dokunulmazdır. Kadınların haklarını
gözetiniz. Emanetleri koruyunuz. Kan
davaları artık son bulmuştur.”

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

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

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

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

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

Kim Dedi?
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Aşağıda ikişer heceden oluşan 10 kelime vardır. Bu kelimelerin ikinci hecelerinin sırası karış-
mış. Örnekte olduğu gibi birinci heceleri doğru bir şekilde ikinci hecelerle eşleştirip kelimeleri 
yazınız.

DÜZELTELİM

A RAÇ Ali

BE SAR ................................................................

EN HİY ................................................................

HİC KE ................................................................

İS RET ................................................................

KA Lİ ................................................................

MEK FE ................................................................

Mİ RA ................................................................

SUF BE ................................................................

VA DİR ................................................................

1. Hece 2. Hece Doğru Kelime
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Aşağıda Arap Yarımadası’nın haritası yer alıyor. Haritada numaralarla işaretlenen yerlerin 
nereler olduğunu bulunuz. Bu yerlerle ilgili Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından bir olay 
yazınız. 

BULALIM VE YAZALIM

Numara Yer Açıklama (Olay)

1.

2.

3.

4.
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Aşağıda yer alan kelimeler bulmacada gizlenmiş. Kelimeleri soldan sağa, yukarıdan aşağıya 
boyayınız. 

BULALIM

Alak

Ebubekir

Hicret

Medine

Taif

Ali

Habeşistan

Hira

Mekke

Uhud

Bedir

Hatice

Hudeybiye

Nebi

Zeyd

Alak

Taif

Ali1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

H İ G A Z T S T D M H

Ö H İ C R E T A M M A

L V J U H A T İ C E B

D N Ş H İ P S F E D E

T E B U B E K İ R İ Ş

Y B V D M U Z A B N İ

A İ D M E K K E E E S

P S Z H İ R A G D K T

N A E A L İ L H İ E A

Ç E Y U K D A T R K N

F A D T H B K C İ F M

H U H U D E Y B İ Y E
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatının hiçbir 

döneminde putlara tapmamış, onlar adına 
kesilen kurban etinden yememiş, onlar için 
düzenlenen şenliklere katılmamıştır. O her 
zaman günahlardan uzak durmuştur. Yüce 
Allah onu cahiliye davranışları sergilemek-
ten korumuştur. Hz. Peygamber çocuklu-
ğundan itibaren Mekke müşriklerinin yay-
gın kötülüklerinden hiçbirini yapmamıştır.

Bu parçaya göre Hz. Muhammed’le 
(s.a.v.) ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Putlara adanan kurban etinden yeme-
miştir.

B) Hiçbir zaman putlara tapmamıştır.

C) Mekkeli müşriklerle hiçbir zaman iletişim 
kurmamıştır.

D) Her zaman kötülüklerden uzak durmuş-
tur.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumda saygı 
görmüş ve takdir edilmiş bir kimsedir. Onun 
davranışları bütün insanlığa örnek olmuş-
tur. Onu örnek alan Müslümanlar doğru 
sözlü ve güvenilir olur. Emanetleri özenle 
korur, yalandan uzak durur. Yerine getire-
meyeceği sözler vermez. Haksızlıklar kar-
şısında adaletten yana olur.

Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en 
çok hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) Peygamber oluşuna

B) Güzel ahlakına

C) Orta boylu olmasına

D) Hangi kabileden olduğuna

3. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen ilk va-
hiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) 610 yılının Ramazan ayında gelmiştir.

B) Yüce Allah vahyi İsrafil (a.s.) ile gönder-
miştir.

C) Hira Mağara'sında gelmiştir.

D) Alâk suresinin ilk beş ayeti gelmiştir.

4. Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdiği 
her türlü bilgi ve mesaja ve bunları bildirme-
sine …… denir.

Verilen tanımda noktalı yere aşağıdaki 
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Mektup B) Kitap

C) İleti D) Vahiy

5. I. Hz. Hatice

 II. Hz. Osman

 III. Hz. Ebu Bekir

 IV. Hz. Ali

 V. Hz. Ömer

Verilenlerden hangileri ilk Müslümanlar-
dandır?

A) I ve II B) I ve III

C) I, III ve IV D) II, IV ve V
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BİR DUA TANIYORUM: SALLİ VE BÂRİK DUALARI VE 
ANLAMLARI

Yüce Allah Ahzâb suresi, 56. ayette “Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman 
edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.” buyurur. Allah’ın (c.c.) bu emri tüm Müslümanların 
hayatlarına öylesine yerleşmiştir ki Hz. Peygamber’in ismini söyleyen ve duyan her Müslüman 
onu dua ve selam ile anarak ona sevgi ve saygısını belirtir. Bu dua ve selamlara genel olarak 
“salavat duaları” denir. Hz. Peygambere yapılan salavat dualarının en yaygını ve bilineni Salli 
ve Bârik dualarıdır. Salli ve Bârik duaları her namazda okunmakla beraber günlük hayatta Hz. 
Peygamber'i anmak ve selam göndermek için her zaman okunabilir. 

BİLGİ KÜPÜ

Aşağıdaki ifadeler doğruysa , yanlışsa  işareti koyunuz.

İŞARETLEYELİM

Salavat Hz. Peygambe’e dua ve selam göndermektir.

Salli ve Bârik duaları namazda secde yaparken okunur.

Salli ve Bârik dualarında Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s.) dua edilir.

İstediğimiz her zaman Salli ve Bârik dualarını okuyabiliriz.

Hz. Peygamber’e dua edilmesini Allah (c.c.) emretmiştir.

Hz. Peygamberin ailesine ehl-i beyt denir.

Cenaze namazlarında Salli ve Bârik duaları okunur.
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Salli ve Bârik duaları ve anlamlarını noktalı yerlere gelmesi gereken ifadeleri yazarak tamam-
layınız.

TAMAMLAYALIM

Salli Duası

Allahümme ...................................... ve alâ âli 

Muhammed. Kemâ ...................................... 

alâ İbrahime ve alâ âli ...................................... 

hamîdün ...................................... 

Bârik Duası

Allahümme ...................................... alâ Mu-

hammedin ve alâ âli ...................................... 

Kemâ ...................................... alâ İbrahime

...................................... âli İbrahim.

...................................... hamîdün mecîd.

Salli Duası Anlamı

Allah’ım! .................................... ve Muhammed’in ...................................... rahmet eyle.

.................................... ve ....................................... ailesine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz Sen; 

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

Bârik Duası Anlamı

Allah’ım! ...................................... ve Muhammed’in ailesine hayır ve ......................................

ver. ...................................... ve ...................................... verdiğin gibi. 

Şüphesiz Sen; ......................................
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Aşağıdaki tabloda birinci sütunda Salli ve Bârik dualarının kelimeleri karışık olarak verilmiştir. 
İkinci sütunda ise kelimenin tekrar sayısı vardır. Her bir kelimeyi tekrar sayısı kadar kullanarak 
aşağıdaki boşluğa Salli ve Bârik dualarını yazınız . 

Salli Duası

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

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

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

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

Bârik Duası

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

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

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

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

YAZALIM

Kelime Tekrar Sayısı

alâ 8

âli 4

Allahümme 2

bârekte 1

bârik 1

hamîdün 2

İbrahim 2

İbrahime 2

inneke 2

kemâ 2

mecîd 2

Muhammed 2

Muhammedin 2

salleyte 1

salli 1

ve 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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Aşağıda harflerin yer aldığı iki ayrı tabloda bazı harfler birden fazla tekrar ediyor. Tekrar eden 
harfleri bulup üzerini karaladığınızda tekrar etmeyen yani bir kez yer alan harfler ortaya çıkıyor. 
Her bir kutuda tekrar etmeyen harfleri kullanarak Salli ve Bârik dualarında geçen Yüce Allah’ın 
iki ismini bulup tabloların altına yazınız.

BULALIM VE YAZALIM

S M V T B P L

P Y G B P V G

R S L İ L S T

D A Y G V Y R

H R V T T L B

S V B P G G V

Y G B T V S L

O K B R F S C

A Z N Y L B N

Z S B D O S Y

İ F K V L R V

V R S A M B K

B O A S N Z L

R F K E V Z Y

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

..................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. Salli ve Bârik dualarıyla ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Nuh (a.s.) ve ailesi için de dua edilir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için 
okunan salavat dualarıdır.

C) Cenaze namazlarında okunan dualar-
dandır.

D) Müslümanlar her namazın son oturu-
şunda bu iki duayı okurlar.

2. I. İnneke hamîdün-mecîd.

 II. Allahümme Salli alâ Muhammedin ve 
alâ âli-Muhammed.

 III. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli-İb-
rahim.

Karışık olarak verilen Salli duasının doğ-
ru sıralanışı aşağıdakilerden hangisin-
dedir?

A) I, II ve III B) II, I ve III

C) II, III ve I D) III, II ve I

3. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ 
âli-Muhammed ........ İnneke hamîdün-mecîd.

Barik duasının okunuşunda boş bırakı-
lan yere aşağıdakilerden hangisi gelme-
lidir? 

A) Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli-İb-
rahim.

B) Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli-İb-
rahim. 

C) İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn.

D) Allahümme Salli alâ Muhammedin ve 
alâ âli-Muhammed. 

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) için yapılan özel 
dualara “……” denir. …… duaları da Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan 
iki salavat duasıdır. Yüce Allah sık sık Hz. 
Muhammed (s.a.v.) için dua edilmesini ve 
onun selamlanmasını istemiştir. Bu istek 
doğrultusunda Müslümanlar, Hz. Peygam-
ber için dua eder; onun için Allah’tan (c.c.) 
bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ister. 
Böylece Hz. Peygamber’e olan sevgi, saygı 
ve bağlılıklarını göstermiş olurlar.

Metindeki noktalı yerlere sırasıyla gel-
mesi gereken kelimeler hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) Hatim duası, Salli ve Bârik

B) Salavat duası, Salli ve Bârik 

C) Salavat duası, Felak ve Nâs

D) Tövbe duası, Felak ve Nâs
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4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. “Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin 
(Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, ‘Ey 
Rabb’imiz! Bu yaptığımızı kabul buyur. 
Şüphesiz Sen işitensin, bilensin. Rabb’i-
miz! Bizi Müslümanlardan eyle ve neslimiz-
den de Müslüman bir ümmet çıkar…’ (diye 
dua ediyorlardı.)” (Bakara suresi, 127-128. 
ayetler.)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail ta-
rafından inşa edilmiştir.

B) Hz. İbrahim kendisinden sonra gelecek 
nesli için dua etmiştir.

C) Dua etmek için her şeyi işiten ve bilen 
Allah’a (c.c.) yönelmek gerekir.

D) Hz. İbrahim bütün peygamberlerin atası-
dır.

2. I. Medine’ye hicret, İslam tarihinin en 
önemli olaylarındandır.

 II.  Ehl-i beyt, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
arkadaşlarını tanımlamak için kullanılan 
bir kavramdır.

 III. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hut-
be’si bütün insanlığı ilgilendiren temel 
ilkeler içerir.

 IV. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu Hz. İb-
rahim’in oğlu Hz. İsmail’e (a.s.) dayanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya 
da hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV B) II ve IV

C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

3. Arap Yarımadası’nın yerli halkı olan Arap-
lar kabileler hâlinde yaşardı. Kabileye bağ-
lılık Araplar için çok önemli kabul edilirdi. 
Ufak anlaşmazlıklar bile kabileler arasında 
savaşların çıkmasına sebep olur ve bu sa-
vaşlar bazen uzun yıllar süren kan davala-
rına dönüşürdü. Mekke’de özgür insanların 
yanı sıra köleler de vardı. Kölelerin hiçbir 
hakkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı sayılır, 
pazarlarda alınır ve satılırdı. Kadınlara ve 
kız çocuklarına da değer verilmezdi.

Bu parçaya göre Arap Yarımadası’nda 
süren sosyal hayat için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kadınların toplumdaki hakları erkekler-
den daha fazlaydı.

B) Araplar kabileler hâlinde yaşardı.

C) Kabileler arasında uzun süren savaşlar 
olurdu.

D) Kölelik sistemi geçerliydi.

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu ...….....’in 
oğlu ....…….……..’e dayanır. Hz. Peygam-
ber ……….…. kabilesinden, ……………….. 
sülalesindendir.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sı-
rasıyla aşağıdakilerden hangileri getiril-
melidir?

A) Hz. İsmail - Haşimoğulları - Hz. İbrahim 
- Kureyş

B) Kureyş - Hz. İsmail - Haşimoğulları - Hz. 
İbrahim

C) Hz. İbrahim - Hz. İsmail - Kureyş - Haşi-
moğulları

D) Hz. İsmail - Hz. İbrahim - Kureyş - Haşi-
moğulları
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5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) amcalarından biri değil-
dir?

A) Hz. Abbas B) Ebu Talip

C) Hz. Hamza D) Hz. Ebu Bekir

6. Mekke şehri sıcak ve kurak bir iklime sa-
hipti. Şehrin havası çocukların sağlıklı bü-
yümesini zorlaştırıyordu. Bu yüzden Mek-
keliler çocuklarını bir süreliğine çevredeki 
köylerde yaşayan sütannelere verirlerdi. 
Böylece çocuklar Mekke’ye göre daha sağ-
lıklı bir ortamda büyürdü. Ayrıca Arap dilini 
güzel ve doğru bir şekilde konuşmayı öğ-
renirlerdi.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sütanneye 
verilmesinin nedenlerinden biri değil-
dir?

A) Mekke şehrinin çok sıcak bir iklime sa-
hip olması

B) Arap dilinin çevre köylerde daha güzel 
öğrenilmesi

C) Mekke’de çocuklara eziyet edilmesi

D) Daha temiz ve sağlıklı bir ortamda büyü-
mesinin istenmesi

7. Hz. Peygamber’in çocukluk döneminde 
yüzmeyi ve ok atmayı öğrenmesi gibi Müs-
lümanlar da gerekli bilgi ve donanıma sa-
hip olmaya gayret eder. Kötülüklerden uzak 
durarak güzel ahlaklı ve erdemli bireyler ol-
maya çalışır.

Metne göre Hz. Muhammed’le (s.a.v.) 
ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çocukluk döneminde spor yapmıştır.

B) Kötülüklerden uzak durmuştur.

C) Müslümanlar için örnek davranışlar ser-
gilemiştir.

D) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

8. I. Müslümanlar Mekke’deki baskı ve iş-
kencelerden dolayı hicret etmek zorun-
da kalmıştır.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Ebu Be-
kir’le birlikte hicret etmiştir. 

 III. Hicret sonucunda Medine’de bir İslam 
devleti kurulmuştur.

Müslümanların Medine’ye hicretiyle ilgili 
verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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9. .......... yardım eden anlamındadır. Medineli 
Müslümanlara denir.

.......... göç eden anlamındadır. Mekke’den 
hicret eden Müslümanlara denir.

Verilen tanımlarda noktalı yerlere sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme-
lidir?

A) Muhacir - Ensar

B) Kardeş - Muhacir

C) Ensar - Muhacir 

D) Ensar - Misafir

10. I. Hz. Hatice’nin vefat etmesi

 II. İslam’a gizli davet süreci

 III. Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi

 IV. Habeşistan’a hicret

Verilen olayların Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) Mekke ve Medine dönemlerine 
göre dağılımı aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?

Mekke Dönemi Medine Dönemi

A) Yalnız I II, III ve IV

B) I, II ve IV Yalnız III

C) II ve III I ve IV

D) I ve IV II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi Salli ve Bârik 
dualarının anlamlarında yer almaz?

A) Allah’ım, Hz. Muhammed’e ve ailesine 
tıpkı Hz. İbrahim’e ve ailesine rahmet 
ettiğin gibi rahmet et.

B) Allah’ım, Hz. Muhammed’i ve ailesini 
tıpkı Hz. İbrahim’i ve ailesini bereketli 
kıldığın gibi bereketli kıl.

C) Şüphesiz sen, en çok övülen ve en yüce 
olansın.

D) Rabb’imiz bize dünyada ve ahirette iyilik 
ver.

12. Allah’ım ..... ’e ve ailesine tıpkı.....’e ve ai-
lesine salât ettiğin gibi salât et. Şüphesiz 
Sen; en çok övülen ve en yüce olansın.

Allah’ım, Hz.Muhammed’i ve ailesini tıpkı 
Hz. İbrahim’i ve ailesini ..... kıldığın gibi be-
reketli kıl. Şüphesiz Sen; en çok ..... ve en 
yüce olansın.

Metindeki noktalı yerlere sırasıyla gel-
mesi gereken kelimeler hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) Hz. Muhammed, Hz. İbrahim, bereketli, 
övülen

B Hz. İbrahim, Hz. Muhammed, bereketli, 
yüce

C) Hz. Adem, Hz. İbrahim, övülen, bereketli

D) Hz. Muhammed, Hz. Musa, merhametli, 
övülen
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5.
ÜNİTE

KONULAR

DİN VE TEMİZLİK

1. İslam Dini ve Temizlik  

2. Bedenimi ve Giysilerimi Temiz 
Tutarım  

3. Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım  

4. Çevremi Temiz Tutarım



Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere yazalım.

Temizlik; bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın kötü, çirkin ve pis olan şeylerden 
arınmış olmasıdır. Temizlik, maddi ve manevi temizlik olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi temizlik 
bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden arındırılmasına denir. Manevi temizlik 
ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır. Temizlik hem 
sağlıklı olmak hem de ibadet etmek için gereklidir. 

BİLGİ KÜPÜ

DOLDURALIM

İSLAM DİNİ VE TEMİZLİK

İslam dininde ..………………………… çok önemlidir.

Bazı ibadetleri yapabilmek için ..………………………… almak gerekir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), “Temizlik ..………………………… yarısıdır.” demiştir. (Müslim, Tahâret, 1.)

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Allah ..………………………… edenleri de sever.” (Bakara suresi, 

222. ayetten.)

Davranışlarımızı kötülüklerden arındırmak ..………………………… temizliktir.

Çevrenin temiz tutulması ..………………………… temizliktir.

maddi

abdest

imanın

manevi

temizlik

tövbe
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Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. 

ELEŞTİRELİM

Bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın 
kötü, çirkin ve pis olan şeylerden arınması.

İbadetlerimizi yerine getirirken yapılması gereken temiz-
lik.

Bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden 
arındırılması.

Kalbimizin ve duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşün-
ceden uzaklaştırılması.

Evimizin, sokağımızın, okulumuzun ve bulunduğumuz 
ortamın temizliği.

Başkalarına karşı kötü düşünceler beslemeyen, saygılı 
davranan kişi.

Vücudumuzun kirden arındırılması.

Maddi temizlik

Çevre temizliği

Beden temizliği

Abdest

Güzel ahlaklı

Temizlik

Manevi temizlik
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İslam’ın temizliğe verdiği önemi gösteren iki ayet ve iki hadis meali bularak bunları yazma 
alanlarına yazınız.

ARAŞTIRALIM
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Aşağıda verilen anlamlarından faydalanarak harfleri karışık verilmiş kavramların doğrusunu ya-
zınız.. 

DOĞRUSUNU YAZALIM

Kirli, lekeli, pis ve bulaşık olmayan.

EZTİM

İbadet ve iyilikleri, gösterişten uzak şekilde sadece Allah rızası için yapmak.

SAHİL

Bedenimizdeki belli organları dinimizin istediği şekilde yıkamak veya mesh etmek.

DATSEB

Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız kusur ve günahlardan dolayı pişman olmak, bunları
bir daha yapmamaya karar vermek.

VÖBET

Abdest alırken ıslak eli başa ve boyna sürmek.

HEMS

Temizlenmek, arınmak anlamlarına gelen bir kavram.

RATEHAT
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Temizlikle ilgili bulmacayı çözünüz.

BULMACAYI ÇÖZELİM

2

1

3

4

5

6

7

Yukarıdan Aşağıya

1. Abdest alırken ıslak eli başa sürmek.

2. Kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaştırılması.

5. Bazı ibadetler için yapılması şart olan temizlik.

Soldan Sağa

3. İbadet ve iyilikleri, gösterişten uzak şekilde sadece Allah rızası için yapmak.

4. Temizlenmek, arınmak anlamlarına gelen bir kavram.

6. Bedenimizin ve giysilerimizin her türlü kirden arındırılması.

7. Evimizin, sokağımızın, okulumuzun ve bulunduğumuz ortamın temizliği.
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HEM MADDİ HEM
MANEVİ TEMİZLİK

MANEVİ TEMİZLİK

MADDİ TEMİZLİK

“Kötü şeyleri
terk et.”
(Müddessir
suresi, 5. ayet.)

“... Allah tövbe
edenleri de sever,
temizlenenleri
de sever...”
(Bakara suresi,
222. ayet.)

“Elbiseni
tertemiz tut.”
(Müddessir
suresi, 4. ayet.)

“Birinizin lokması
yere düşerse onu
alıp temizledikten
sonra yesin.”
(Müslim, 
Eşribe, 136.)

“Temizlik imanın
yarısıdır.”
(Müslim,
Tahâret, 1.)

“Size temiz
ve hoş şeyler
helal kılındı...”
(Maide suresi,
5. ayet.)

“Allah temizdir,
temizliği ve temiz
olanları sever.”
(Müslim,
Tahâret, 68.)

Aşağıda temizlik türleri renklendirilerek verilmiştir. Ayet ve hadislerin içinde bulunduğu dam-
laları o ayet veya hadisin ilgili olduğu temizlik türünün rengine boyayınız.

SINIFLANDIRALIM VE BOYAYALIM
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Temizlik ikiye ayrılır. …… temizlik bedeni-

mizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü 
kirden arındırılmasına denir. …… temizlik 
ise kalbimizin ve duygularımızın her türlü 
kötü fikir ve düşünceden uzaklaştırılması-
dır.

Bu parçada noktalı yerlere sırasıyla aşa-
ğıdaki kavramlardan hangileri getirilme-
lidir?

A) Abdest – Manevi 

B) Maddi – Gusül

C) Maddi – Manevi

D) Manevi – Maddi

2. I. Dürüst olmak

 II. Duş almak

 III. Adaletli olmak

  IV. Kıyafetleri yıkamak

 V. Elleri yıkamak

 VI. Saygılı olmak

Verilenlerin maddi ve manevi temizlik 
olarak sınıflandırılması hangi seçenekte 
doğru yapılmıştır?

Maddi Temizlik Manevi Temizlik

A) I, III ve V II, IV ve VI

B) II, IV ve V I, III ve VI

C) II, III ve VI I, IV ve V

D) III, IV ve V I, II ve VI

3. İbadet ederken Yüce Allah’ın huzuruna çı-
kıldığı için O’nun karşısında temiz olmak 
O’na olan sevgi ve saygımızın bir göster-
gesidir. Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli 
olması için temizlik şartı aranır.

Bu parçaya aşağıdakilerden hangisi ör-
nek olarak verilebilir?

A) Dışarı çıkmadan önce duş almak

B) Eve gelince elleri yıkamak

C) Yatmadan önce dişleri fırçalamak 

D) Namaz kılmadan önce abdest almak

4. İnsanın sadece bedenini ve elbisesini temiz 
tutması sağlık sorunlarını önlemek, huzurlu 
bir ortamda yaşayabilmek ve dinî görevle-
rini yerine getirebilmek için yeterli değildir. 
Çevrenin temizliği de bedenin temiz olması 
kadar önemlidir. Çünkü insanın bulunduğu 
çevre yeterince temiz değilse insan sağlık 
sorunları yaşayabilir. Bu yüzden de evimi-
zin, sokağımızın, okulumuzun, bulunduğu-
muz ortamın temizliğine dikkat etmeliyiz. 
Allah’ın (c.c.) insanlardan istediği temizliğe 
gereken özeni göstermeliyiz.

Metne verilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre Temizliğinin Önemi

B) Huzurlu Yaşamanın Önemi

C) Evimizi Temiz Tutmalıyız

D) Çevre Nedir?
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Beden temizliği vücudun tamamının kirden, terden ve kötü kokulardan arındırılmasıdır. Dış dün-
ya ile en çok temas eden ellerimiz, yüzümüz, kulaklarımız, burnumuz, başımız ve ayaklarımız en 
kolay kirlenen uzuvlarımızdır. Dolayısıyla bedenimizin bu kısımlarını kirlerden arındırmak günlük 
yapacağımız temizliğin bir parçasıdır. Ayrıca bedenimizin geri kalan kısımlarının da kirlerden 
arındırılmasına ihtiyacı vardır. Temiz bir bedene sahip insan, bedenini örten giysilerinin de temiz 
olmasına özen gösterir. Çoraplarımızın, çamaşırlarımızın ve diğer tüm kıyafetlerimizin temizliği-
ne dikkat etmemiz gerekir. Kıyafetlerimizin temiz ve düzenli olması diğer insanlarla ilişkilerimizi 
de olumlu yönde etkiler.   

BİLGİ KÜPÜ

BEDENİMİ VE GİYSİLERİMİ TEMİZ TUTARIM

Dişlerimi günde en az iki kere fırçalamalıyım. Çünkü…

Saçlarımı her gün taramalıyım. Çünkü…

Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkamalıyım. Çünkü…

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi yıkamalıyım. Çünkü…

Kıyafetlerimin temiz olmasına dikkat etmeliyim. Çünkü…

Düzenli bir şekilde banyo yapmalıyım. Çünkü…

Tırnaklarım uzadığında tırnaklarımı kesmeliyim. Çünkü…

Kişisel temizlikle ilgili aşağıda verilen ifadelerin karşısına o temizliği neden yapmamız gerek-
tiğini yazınız.

YAZALIM
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BEDEN
TEMİZLİĞİ

İÇİN

Yemekten önce
ve sonra

ellerimi yıkarım.

Beden temizliği için neler yapılması gerektiğini kutucuklara yazınız.

YAZALIM
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Elbise temizliğinin yararlarını aşağıdaki örnekten hareketle boş bırakılan bulutların içine ya-
zınız.

DOLDURALIM

insanlarla ilişkilerim güzel ve 
olumlu olur.

Elbise temizliğine dikkat 
edersem…
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Dişimizi fırçalamak için fırçamıza diş macunu sürmek istiyoruz. Aşağıdaki bulmacada diş ma-
cununa giden yolu bulunuz ve oklarla gösteriniz.

BULALIM
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Aşağıdaki tabloda bize temizliği çağrıştıran bazı kelimeler verilmiştir. Örnekteki gibi aşağıdaki 
kelimeleri tabloda bulup kelimelerin üzerlerini boyayınız. 

BULALIM VE BOYAYALIM

N B N F N İ G V A R I N M A

H F E İ Y B D N B M T N H T

İ T Z V L B G M S G K L F A

J G A U H A L İ S F A D İ H

Y H F M N E Z A H E T A R A

E S E Y H N U B K Y I U H R

N T T F B T B P A A Ş J V E

P E P G H İ R V R O I P İ T

F R E R D L G G I S K D F L

R İ D G S C T C L S S U O Y

V L İ F H K S A F C I R F K

V P A K E Y T F K B Z U R B

F M S R S T E M İ Z L İ K J

P F H R O M C R G Y G M P A

1. TEMİZLİK

2. TAHARET

3. NEZAFET

4. HİJYEN

5. NEZAHET

6. STERİL

7. PAK

8. SAF

9. ARINMA

10. HALİS

11. KATIŞIKSIZ

12. ARI

13. DURU
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Aşağıdaki tabloda beden temizliği konusunda bazı davranışlar yer almaktadır. Bu davranışları 
ne kadar sıklıkta yaptığınızı gösteren bölümü işaretleyiniz. Tablonun altında yer alan değer-
lendirme cetveline göre beden temizliği puanlarınızı çıkarınız. 

DEĞERLENDİRELİM

Bedenimi Temiz Tutmak İçin

H
er

 z
am

an

Sı
kl

ık
la

B
az

en

N
ad

ire
n

H
iç

bi
r z

am
an

Dışarıdan eve geldiğimde ellerimi yıkarım.
Dışarıdan eve geldiğimde ayaklarımı yıkarım.
Sabah kalktığımda yüzümü yıkarım.
Uzadığında tırnaklarımı keserim.
Bir şey yemeden önce ellerimi yıkarım.
Düzenli olarak banyo yaparım.
Saçlarımı tarar ve düzenli tutarım.
Terlediğimde kötü kokmamak için duş alırım.
Dişlerimin sağlığı ve ağzımın kokmaması için dişlerimi düzenli fırçalarım.
Tuvalette kişisel temizliğime dikkat ederim.

Puan Değeri Çarpım İşaretlenme Sayısı Eşittir Toplam Puan

Her zaman 10 X ................................... = ...................

Sıklıkla 8 X ................................... = ...................

Bazen 6 X ................................... = ...................

Nadiren 4 X ................................... = ...................

Hiçbir zaman 2 X ................................... = ...................

TOPLAM PUAN = ...................

Puan Aralıkları Temizlik ve Ben

20 - 39 Puan Beden temizliğime daha çok özen göstermem gerekir.

40 - 59 Puan Beden temizliğim konusunda eksik yönlerimi geliştirmem gerekir.

60 - 79 Puan Beden temizliğimi daha iyi hâle getirebilirim.

80 - 89 Puan Beden temizliğime dikkat etmeye çalışan biriyim.

90 - 100 Puan Beden temizliğime her zaman dikkat ederim.

Değerlendirme Cetveli

Temizlik Puanımın Anlamı
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Beden ve giysi temizliğiyle ilgili aşağı-

dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yemekten önce ve sonra eller yıkanma-
lıdır.

B) Sık sık duş alınarak beden temiz tutul-
malıdır.

C) Her zaman yeni kıyafetler giyilmelidir.

D) Tırnaklar kesilmeli tırnak temizliğine dik-
kat edilmelidir.

2. Beden ve giysi temizliğine dikkat eden 
kişi için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Hastalıklara yakalanma riski daha fazla-
dır.

B) Toplumda saygı duyulan biri olur.

C) Kendini huzurlu hisseder.

D) Çevresindeki kişiler tarafından sevilir.

3 ve 4. soruları, aşağıdaki metne göre 
cevaplandırınız.

3. Beden temizliği, bedenin her türlü kirden arın-
dırılmasıdır. Temizliğe de ilk olarak beden te-
mizliğinden başlamamız gerekir. Ellerimizin 
ve ayaklarımızın temizliğine, tırnaklarımızın 
bakımına, dişlerimizin fırçalanmasına, saç-
larımızın taranmasına ve vücudumuzun dü-
zenli olarak yıkanmasına özen göstermeliyiz. 
Beden temizliğimizin yanı sıra elbiselerimi-
zin temizliğine de dikkat etmeliyiz. Çünkü 
bedenimiz ne kadar temiz olursa olsun elbi-
selerimiz kirliyse bedenimiz de kirlenir. Aynı 
şekilde elbiselerimiz ne kadar temiz olursa 
olsun bedenimiz kirliyse elbiselerimiz de kir-
lenmiş olur.

Metnin ana konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Beden temizliğinin önemi

B) Çevre temizliğinin önemi

C) Elbiselerimizin temizliği

D) Temizliğin ne olduğu

4. Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Beden temizliğinin tarifi yapılmıştır.

B) Temizliğin nereden başlaması gerektiği 
anlatılmıştır.

C) Elbise temizliğinin önemine vurgu yapıl-
mıştır.

D) Çevre temizliğinin önemine değinilmiştir.
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Evimizin ve okulumuzun temizlik ve düzeniyle ilgili yapılması doğru olan davranışların yer 
aldığı yıldızları sarıya boyayınız. 

Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz evimiz ve okulumuz yaşam ortamlarımızın başında gelir. Ev 
ve okulumuzun temizliğinde ve düzeninde sorumluluklarımızın olduğunu bilmeliyiz. Evimizi ve 
okulumuzu temiz tutmaya özen göstermek, kullandığımız eşyaları yerli yerine koymak ve bu or-
tamlar kirlendiğinde temizlenmesine yardım etmek bu sorumluluklarımızdan bazılarıdır. 

BİLGİ KÜPÜ

BOYAYALIM

EVİMİ VE OKULUMU TEMİZ TUTARIM

Sabah kalkınca 
yatağımı 

toplamam.

Evde temizlik 
yapılırken 

yardım ederim.

Sınıfta 
çöplerimi çöp 

kutusuna 
atarım.

Kullandığım 
kâğıt mendili 
yere atarım.

Okul tuvaletini 
temiz 

kullanırım.

Kirli 
kıyafetlerimi 
kirli çamaşır 

sepetine 
atarım.

Yediğim ve 
içtiğim şeylerin 

ambalajını okulun 
bahçesine atarım.

Sınıfta 
arkadaşlarımla 

su savaşı 
yaparım.

Sınıfta sıraların 
üstüne 

basarım. 
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Aşağıdaki ifadeler doğruysa , yanlışsa  işareti koyunuz.

İŞARETLEYELİM

Okulun bahçesindeki su birikintisine ayağımla vurarak arkadaşları-
mın üzerine su sıçratırım. 

Evin temizliğinde anneme yardım ederim.

Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakırım. 

Sınıfta yediğim meyvenin çöpünü sıramın altına koyarım. 

Sıramın üzerine yazı yazarım. 

Teneffüslerde pencereleri açarak sınıfı havalandırırım.

Ayakkabılarım çamurluysa çamurunu temizleyip sınıfa girerim.

Kuru yemiş  yedikten sonra dökülen kırıntıları toplar, çöpe atarım.
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Sınıfınızı temiz tutmak için yapmanız gerekenleri kutulara yazınız.

YAZALIM

Sınıfımızın temiz
olması için…

Sınıfımı sık sık havalandırırım.
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Elimizde 12 çeşit harfimiz var. Bu harflerin bazılarını birden fazla kullanarak 27 harften oluşan 
bir atasözüne ulaşmak istiyoruz. Hangi harfleri, kaç kez kullanabileceğimiz aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. Bu atasözünün içinde ormanlar kralı olan hayvanın adı geçiyor ve atasözü 
bize yaşadığımız ortamın düzenli ve temiz olmasını anlatıyor. Atasözünü bulunuz ve tablonun 
altına yazınız. 

BULALIM VE YAZALIM

HARF KAÇ KERE

A 2

D 1

E 3

Ğ 1

I 2

İ 1

L 4

N 2

R 1

S 1

T 2

U 1

A

Y

Y

B

O
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. I. Okulda sıralara bir şeyler çizmek

 II. Okul duvarlarını kirletmek

 III. Tuvaletleri temiz bırakmak

 IV. Sıraları düzenli ve temiz bırakmak

 V. Okul bahçesine çöp atmamak

Okulda temizlik kurallarına dikkat eden 
bir kişi yukarıda verilenlerden hangileri-
ni yapmamalıdır?

A) I ve II B) I, II ve III

C) II, III ve IV D) III, IV ve V 

2. Evlerimizin temizliği kadar okulumuzun te-
mizliğine de dikkat etmemiz gerekir. Arka-
daşlarımızla ortak kullandığımız okulumu-
zun temiz olması hem sağlığımız hem de 
arkadaşlarımıza olan saygımız açısından 
önemlidir. 

Paragrafın, aşağıdaki cümlelerden hangisi 
ile devam etmesi anlam akışını bozmaz?

A) Çünkü ortak kullandığımız bu alanların 
kirletilmesi diğer arkadaşlarımızın sağ-
lıklı bir şekilde yaşamalarına engeldir.

B) Zira arkadaşlık, dostluk gibi değerler 
ancak hediyeleşerek, yardımlaşarak ve 
selamlaşarak kuvvetlenir.

C) Ancak bilinmelidir ki evlerimizin temizliği 
birçok hastalığın önlenmesinde son de-
rece önemlidir.

D) Çünkü temizlik, maddi ve manevi temiz-
lik olarak ikiye ayrılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi temizliğe aykırı 
bir davranıştır?

A) Odayı temiz ve düzenli kullanmak

B) Çöpleri sıranın altında biriktirmek

C) Sınıfta koşmamak ve sınıfı sık sık hava-
landırmak

D) Sıraları çizmeden kullanmak

4. Temiz bir okulda eğitim görmek herkesin 
hakkıdır. Okuldaki eşyalara zarar verme-
meli, onları özenle kullanmalıyız. Sınıfın 
temizliği ve sağlımız için sınıfta koşmama-
lı, teneffüslerde sınıfı havalandırmalıyız. 
Evimizde yere çöp atmadığımız gibi sınıfa 
veya bahçeye de çöp atmamalıyız. Hatta 
yerde çöp veya rahatsızlık verici bir şey 
gördüğümüzde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
“..................” tavsiyesini hatırlayarak onu 
kaldırmalıyız.

Paragrafta noktalı yere gelebilecek en uy-
gun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz, dinin direğidir.

B) Din, samimiyettir.

C) Rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak 
sadakadır.

D)  Oruç kalkandır.
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Aşağıdaki tablodaki davranışları temizlik türlerine göre “X” ile işaretleyiniz.

Sorumluluk sahibi bir insan olarak yaşadığımız çevreyi temiz tutmak ve korumak hem kendimize 
hem diğer insanlara ve canlılara hem de Allah’a (c.c.) karşı bir görevimizdir. Çevre duyarlılığı 
sadece çevreyi kirletmemek değil, aynı zamanda Yüce Allah’ın tüm canlılar için yarattığı kay-
nakları ihtiyacımızdan fazla tüketmemeye çalışmaktır. Bunu başarmanın ilk yolu, tüm tüketim 
alışkanlıklarımızı gözden geçirip neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu kendimize her zaman 
sorabilmektir.

BİLGİ KÜPÜ

İŞARETLEYELİM

ÇEVREMİ TEMİZ TUTARIM

Davranışlar

B
ed

en
 T

em
iz

liğ
i

El
bi

se
 T

em
iz

liğ
i

Ç
ev

re
 T

em
iz

liğ
i

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

Sokakta çöpleri çöp kutusuna atmak

Günde en az iki kez dişleri fırçalamak

Çoraplarımızı düzenli olarak değiştirmek

Araç içinden dışarıya bir şey atmamak

Düzenli olarak banyo yapmak

Tükenmiş pilleri atık pil kutusuna atmak

Atık yağları lavaboya dökmemek

Çöp günleri veya saatleri dışında çöp çıkarmamak

Yüzümüzü yıkamak

Okulun merdivenlerine oturmamak

141

5. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



Çevre temizliği
için…

Çevre temizliği için neler yapılması gerektiğini bulutların içine yazınız.

YAZALIM

Çöplerimizi yere atmamalıyız.
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Yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı hatırlatan ayet ve hadisler karışık olarak sıra-
lanmaktadır. İfadelerin ayet mi hadis mi olduğunu karşılarındaki boşluklara yazınız. 

YAZALIM

AYETLER VE HADİSLER AYET Mİ, HADİS Mİ?

“Rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak sadakadır.”

“Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirlet-
mekten sakının.”

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve deniz-
de düzen bozuldu…”

“Sizden birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopacağını 
bilse bile elindekini diksin.”

“Bir Müslüman ağaç diker de o ağaçtan bir insan, hayvan ve kuşlar 
faydalanırsa bu faydalanılan şey, Müslüman için sadaka olur.”

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rah-
mânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de 
bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” 
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Ailenizle birlikte bir tren yolculuğuna çıktığınızı hayal edin. Yolculuk sırasında görebileceğiniz 
bazı davranışlar aşağıya sıralanmıştır. Bu davranışların doğru mu yanlış mı olduğunu değer-
lendiriniz.  

DEĞERLENDİRELİM

144

Yolcuk Sırasında Gördüklerim Doğru mu, Yanlış mı?

Yemekli vagonda, bir abla yemeği bittikten sonra kalan çöplerini 
toplayarak yan tarafta bulunan çöp kutusuna attı.

Karşı koltukta oturan bir çocuk yere düşürdüğü oyuncağını sildik-
ten sonra oyununa devam etti. 

Kardeşim tuvaletten çıktıktan sonra ellerini sabunla yıkamadı. 

Ablam burnunu sildiği mendili yere düşürdü ama onu yerden alma-
yı unuttu.

Arka koltukta oturan amca öksürürken sürekli ağzını kapattı ve 
sonra da ellerini temizledi.

Bir teyze bana elma verdi, ben de elmayı yıkayarak yedim.

Camdan bakan bir çocuk yolun kenarındaki hayvanlara elindeki 
plastik kapakları attı.

Trenden inerken abim elindeki bardağı yere düşürdü ve onu yer-
den almadı.
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Ahmet çocukluk yıllarından beri namaz kılan biriydi. Nama-
zın nasıl kılınacağını hem ailesinden hem de ilkokul yılların-
da Kur’an öğrenmek için gittiği yaz kurslarında, mahallenin 
imamından öğrenmişti. Namaza hazırlanmak için güzelce 
abdestini alır, elbise temizliğine ve namaz kılacağı yerin te-
mizliğine dikkat ederdi.

Bir gün ailesiyle birlikte piknik yapmak için kent ormanına 
gittiler. Kent ormanı, şehrin biraz dışında çam, kayın ve 
meşe ağaçlarının yer aldığı, en sıcak günlerde bile serin-
liği ve temiz havasıyla yemyeşil bir yerdi. Kilimlerini serdi-
ler, hamaklarını kurdular ve piknik masasına tüm eşyalarını 
yerleştirdiler. Az ötede düzlük bir alan vardı, orada mini bir 
futbol maçı yaptılar. Artık iyice yorulmuş ve acıkmışlardı. Hep beraber sofrayı hazırlayıp afiyetle ye-
meklerini yediler. 

Yemekten sonra bir süre dinlendiler. Ahmet saatine baktı, namaz vakti gelmişti. Evden getirdikleri 
sularla abdest alıp namaz kılacaklardı. Getirdikleri suları tasarruflu kullanmaları gerekiyordu. Çünkü 
suların hem abdest almaya hem içmeye hem de temizliğe yetmesi gerekiyordu. Tüm aile fertleri ab-
destini aldı. Abdestlerini alırlarken avuçlarına azar azar su alıp tüm abdest uzuvlarını yıkadılar. Kalan 
suya baktıklarında abdest için çok az bir su kullandıklarını gördüler. Ahmet evde aldığı abdestleri 
düşündü. Evde abdest alırken daha fazla su harcadığını fark etti. Musluğu çok açtığını ve suyu boşa 
akıttığını anladı. O sırada Peygamber’imizin “Nehir kenarında bile olsanız abdest alırken fazla su 
kullanırsanız bu israf olur.” (İbn Mâce, Tahâret, 48) sözü aklına gelmişti. Ahmet abdest alırken suyun 
israf edilmeyeceğini biliyordu hatta buna dikkat ettiğini de düşünüyordu ancak piknikte bir kişinin ab-
desti için bir litreden daha az bir suyun yetebileceğini görmüştü. Bu durumu ailesine anlattı. Bundan 
sonra evde veya herhangi bir yerde abdest alırken daha dikkatli ve tasarruflu olmaları gerektiğini 
hatırlattı. Bu olaydan sonra Ahmet ve ailesi abdest alırken suyu israf etmemeye daha fazla özen gös-
teriyorlardı. Abdest alırken musluğun gereksiz yere açık kalmamasına daha fazla dikkat ediyorlardı. 
Bu şekilde gerektiği kadar suyla abdestlerini tamamlayabiliyorlardı. 

Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

OKUYALIM VE DEĞERLENDİRELİM

1. Bu metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
 .......................................................................................................................................................

2. Ahmet’in namaza hazırlanmak için yaptığı temizlik türleri nelerdir?
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................

3. Metinden hareketle temizlik, sorumluluk ve israf konuları hakkında ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz?
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 4

1. I. İnsanların hakkına girilmiş olur.

II. Doğal denge bozulur.

III. Hastalıklar artar.

Verilenlerden hangisi çevre temizliğine 
dikkat edilmediğinde ortaya çıkacak so-
nuçlardandır?

A) Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III  D) I, II ve III

2. Hz. Peygamber çevre temizliğine çok önem 
vermiş ve bu konuda Müslümanlara örnek 
olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yolları 
ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendik-
leri yerleri kirletmekten sakının.” buyura-
rak insanları çevrenin temizliği konusunda 
uyarmıştır. Ayrıca insanlara ağaç dikmeleri 
konusunda tavsiyelerde bulunmuş, eziyet 
veren bir taşı yoldan kaldırmanın bile bir 
iyilik olduğunu ifade etmiştir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Çevre temizliği, Hz. Peygamber’in önem 
verdiği bir konudur.

B) Hz. Peygamber, çevre temizliği için Müs-
lümanlara tavsiyelerde bulunmuştur.

C) İlk bakışta küçük görülen şeyler dahi iyi-
lik olabilir.

D) Çevre temizliği evlerimizden başlar.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yolları ve gölge-
likleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri 
kirletmekten sakının.” (Müslim, Tahâret, 
68.) buyurarak insanları hangi konuda 
uyarmıştır?

A) Beden temizliği

B) Giysi temizliği

C) Çevre temizliği

D) Ev temizliği

4. Çevre temizliği hem insanlık görevimiz hem 
de dinimizin bir emridir. Bu yüzden okulu-
muzu, evimizi ve çevremizi temiz tutmalı 
ve bu konuda gerekli özeni göstermeliyiz. 
Kapımızın önünü temizlemeli, yollara çöp 
atmamalıyız. Doğayı korumalı ve canlılara 
zarar vermemeliyiz. 

Metindeki tavsiyelere uyan birinin aşağı-
dakilerden hangisini yapması beklenir?

A) Denizleri, gölleri kirletmez.

B) Namazını aksatmadan kılar. 

C) Çevresine karşı daima güler yüzlü olur.

D) İhtiyaç sahiplerine sadaka verir.
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5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Mert: “Arkadaşlar! Bugün size abdestin na-
sıl alındığını anlatacağım. (I) Önce besme-
le çekiyoruz ve abdest almaya niyet ediyo-
ruz. Bileklerimize kadar ellerimizi yıkıyoruz. 
Ağzımıza su alıp ağzımızı üç kez yıkıyoruz. 
Burnumuza üç kez su alıp burnumuzu te-
mizliyoruz. (II) Önce sağ kolumuzu sonra 
sol kolumuzu dirseğimizle birlikte üç kez yı-
kıyoruz. Sonra yüzümüzü üç kez yıkıyoruz. 
(III) Sağ elimizi ıslatarak başımızı mesh 
ediyoruz. Serçe parmaklarımızla kulakları-
mızın içini, başparmaklarımızla da kulak-
larımızın arkasını temizliyoruz ve ensemizi 
mesh ediyoruz. (IV) Önce sağ, sonra sol 
ayağımızı topuklarımızla birlikte ayak bilek-
lerine kadar yıkıyoruz.” 

Mert numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinde abdestin alınış sırasıyla ilgili 
yanlışlık yapmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

2. Aşağıdakilerden hangisi manevi temiz-
lik türüne örnektir? 

A) Sokakları temiz tutmak 

B) Temiz kıyafetler giymek

C) Evi temiz tutmak

D) Doğru sözlü olmak

3. İnsanın sadece bedenini ve elbisesini temiz 
tutması sağlık sorunlarını önlemek, huzurlu 
bir ortamda yaşayabilmek ve dinî görevle-
rini yerine getirebilmek için yeterli değildir. 
Çevrenin temizliği de bedenin temiz olması 
kadar önemlidir. Çünkü bulunduğu çevre 
yeterince temiz değilse insan yine sağlık 
sorunları yaşayabilir. Bu yüzden de evimi-
zin, sokağımızın, okulumuzun, bulunduğu-
muz ortamın temizliğine dikkat etmeliyiz. 
Allah’ın (c.c.) insanlardan istediği temizliğe 
gereken özeni göstermeliyiz.

Bu parçada vurgulanan konu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Manevi temizlik

B) Çevre temizliği

C) Dinî görevler

D) Okul ortamı

4. Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde ön ha-
zırlık olarak maddi temizlik şartı vardır?

A) Namaz kılmak

B) Dua etmek

C) Oruç tutmak

D) Kurban kesmek

5. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliği 
ile ilgili kurallardan biri değildir?

A) Kuru yemişlerin kabuklarını çöpe atmak

B) Sokakları, piknik ve park alanlarını temiz 
tutmak

C) Sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra 
yemek

D) Cam şişeleri, plastikleri ve kâğıtları geri 
dönüşüm kutularına atmak

147

5. Ünite4. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



6. Tarık, ödevlerini bitirdi ve kitaplarını topla-
yıp sokağa çıktı. (I) Sokaktan gelir gelmez 
akşam yemeği için sofraya oturdu. (II) Ye-
meğini yedikten sonra ellerini yıkadı ve ta-
bağını kaldırdı. (III) Uyumadan önce dişleri-
ni fırçaladı ve pijamalarını giydi. (IV)

Paragrafa göre Tarık, numaralandırılmış 
cümlelerin hangisinde temizlikle ilgili 
eksik bir davranışta bulunmuştur?

A) I  B) II  C) III  D) IV

7. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik-
le ilgili değildir?

A) Yatarken dişlerimizi fırçalamak

B) Yemekten sonra ellerimizi yıkamak

C) Kılık kıyafet temizliğimize özen göster-
mek

D) Başkasının arkasından olumsuz konuş-
mak

8. Niyet ettikten sonra üç kere ellerimi yıka-
dım. Ağzımı ve burnumu üç kere suyla gü-
zelce yıkadım. Kollarımı dirseklerle birlikte 
üç kere yıkadım. Başımın dörtte birini mesh 
ettim. Ardından kulaklarımı yıkayıp boynu-
mu mesh ettim. Son olarak da ayaklarımı 
topuklarla birlikte üç kere yıkadım.

Ömer, abdestini alırken yıkaması gere-
ken bir uzvunu unutmuştur. Ömer aşa-
ğıdakilerden hangisini yıkarsa abdestini 
tamamlamış olur?

A) Başını B) Yüzünü

C) Dişlerini  D) Ayaklarını

9. Bir plastik bardak yaklaşık 250 yılda, bir 
plastik pet şişesi yaklaşık 1000 yılda do-
ğada çürür. 1 ton kullanılmış kâğıt atığının 
geri dönüşümü sonucunda 16 adet yetiş-
miş çam ağacı ve 85 m2’lik ormanlık alan 
kurtarılır. Atık yağlar toprağa ve suya dö-
külmemelidir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre 
içme suyunu kullanılmaz hâle getirir.

Bu metinde verilen bilgiler aşağıdakiler-
den hangisiyle ilişkilidir?

A) Çevre temizliği

B) Manevi temizlik

C) Beden temizliği

D) Ev temizliği

10. İnsanlar zamanının çoğunu aileleriyle birlik-
te evlerinde geçirir. Yaşadıkları yerin temiz 
ve düzenli olması aile bireylerinin mutlu ve 
huzurlu yaşamasını sağlar. Ortak kullanılan 
alanların ve eşyaların temizliği sağlığımız 
açısından da önemlidir. Çünkü yaşadığımız 
yer ve ailemizle ortak kullandığımız eşya-
lar temiz olmazsa hastalanabilir ve diğer 
aile bireylerine bu hastalığı bulaştırabiliriz. 
Ayrıca dışarıdan geldiğimizde başta el ve 
ayak temizliği olmak üzere gereken beden 
temizliğine dikkat etmeliyiz. Gerekiyorsa 
giysilerimizi hemen değiştirmeli, eşyaları-
mızı ortalıkta bırakmamalıyız.

Bu metinde anlatılan konuyu vurgulayan 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Ayağını yorganına göre uzat.

C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Aslan yattığı yerden belli olur.
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A
adalet: 1. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk.

ahiret: 1. Dünya hayatını takip eden hayatın adı. 2. Dünya hayatındaki amellerin (söz, davranış ve 
eylemlerin) sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman.

ahlak: 1. İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan 
kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar. 2. İnsanın iyi veya kötü olarak 
vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli dav-
ranışlarının bütünü.

akraba: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.

akrostiş: Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak biçimde 
düzenlenmiş şiir.

ambalaj: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

ata: Cet, dede, büyük baba ve aynı soydan daha önce yaşamış olan kimse.

azap: Ceza, sıkıntı. Suç olarak kabul edilen davranışlara uygulanan yaptırımlar.

B
bağış: Bağışlanan şey, yardım, hibe.

bereket: Allah’tan gelen hayrın bir nesnede görünmesi ve devam etmesi, artıp çoğalması, nimet 
bolluğu.

C
cahiliye: Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce, insanların yaşadıkları ve özünde, putlara 
tapma, soy ile övünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal 
ve kültürel ortam.

cenaze: Ölü, ölmüş kimse.

D
dinî: Dinle ilgili, dine ait.

doğaüstü: Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.

dua: Yalvarma, yakarma, dileme ve istekte bulunma. İnsanın bütün samimiyetle Allah’a (c.c.) yönel-
mesi, O’ndan yardım dilemesi.

duygu: Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

ekonomik: Az masraflı, hesaplı, iktisadi.

SÖZLÜK
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E - F
emanet: 1. Güven verme, karşılıklı güven üzerine yapılan anlaşma. 2. Korumak için güvenilen birine 
veya bir yere bırakılan eşya. 3. “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin en önemli nitelikle-
rinden biri. 4. Akıl ve özgürlük, insana verilen dileme, isteme gücü; irade.
felaket: Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela.
fetih: Açma, açılma. Müslümanların zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti sağlamak için bir ülkeyi 
veya şehri yönetimine alması.
firavun: Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan.

G
gayret: Çalışma, çaba, çalışma isteği.
gazap: Öfke, kızgınlık, hiddet.
gözetmek: Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek.

H
harçlık: Ufak tefek gereksinimler için harcanacak para.
hayr/hayır: 1. Her durumda ve şartta herkesin katında iyi ve makbul olan hâl ve iş. 2. Maddi veya 
manevi karşılık beklenilmeden yapılan iyilik, yardım, ihsan.
hicret: 1. Bir yerden başka bir yere göç etme. 2. Miladi 622 tarihinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
Mekke’den Medine’ye göçü. İslam takviminde tarih başı olarak kabul edilmiştir
hicri: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini (M. 622) başlangıç kabul eden (tarih, takvim 
vb.)
himaye: Koruma, esirgeme, sahip çıkma.

İ
ilah: 1. Hak olsun batıl olsun tapınılan her türlü varlık, tanrı, mabut. 2. Tapınılan, yüceliği karşısında 
hayranlık duyulan, gönülden bağlanılıp sığınılan, duyularla idrak edilemeyen varlık.
iltifat: 1. Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma. 2. İlgi gösterme, rağbet etme.
inşa: Yapı kurma, yapı yapma, kurma.
inşallah: “Allah (c.c.) izin verirse, Allah (c.c.) isterse, Allah (c.c.) nasip ederse, Allah (c.c.) dilerse, 
kısmet olursa” anlamlarında bir dua ifadesi.

K
kader: Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak olan her 
şeyi programlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların özgür iradelerine 
göre yapacakları her şeyi Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi, takdir etmesi, bir plana göre düzenlemesi.
kan davası: Bir yakınını öldüreni öldürme, dökülen kanın intikamını alma gayreti güderek adam 
öldürme, öç alma.

kandil gecesi: Müslümanlar tarafından mübarek sayılan özel geceler.
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kervan: 1. Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. 2. Toplu olarak birbiri 
ardınca gelen şeyler.

kıble: Müslümanların namazda yöneldiği cihet, Mekke şehrinin ve Kâbe’nin bulunduğu yön.

kıskanmak: Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, üstün durumda 
görünmesine dayanamamak.

komşu: Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

köle: 1. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya 
başkasından satın alınan kimse, kul, esir. 2. Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.

kul: Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey, mahluk.

kutlu: Kutsal. Sıradan olmayan, tek ve özel bir öze sahip varlık.

M - N
makam: 1. Mevki, kat, yer. 2. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

meal: 1. Anlam, kavram, mana, mefhum. 2. Kelime kelime olmaksızın, asıl anlatılmak istenileni ifade 
etmek suretiyle yapılan Kur’an tercümelerine verilen isim.

melek: Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklar.

merhamet: Herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duyma 
ve ona karşı yardım hisleriyle dolma, acıma.

mescid: Müslümanların vakit namazlarını kılmaları ve ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan 
ibadethane. Cami. Allah’a ibadet edilen her yer.

miladi: Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul eden (tarih, takvim) ve bu tarihe göre olan.

miras: Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.

misafir: Görüşme, ziyâret vb. amaçlarla birinin evine veya bir yere gelen ve geçici olarak kalan 
kimse, konuk.

mükafat: Bir başarının, iyi ve güzel bir davranışın karşılığı olan şey

nesil: Aynı yıllarda yaşamış olan, yaklaşık aynı yaşta bulunan kişilerin bütünü, kuşak.

nimet: 1. Hayırlı mal, servet, varlık, yiyecek, içecek gibi şeyler. 2. Yüce Allah tarafından insanlara 
iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılması.

O - Ö
oruç: İslam’ın beş temel şartından biri olarak sorumluluk çağına gelmiş olan Müslümanların ibadet 
niyetiyle imsak vaktinden itibaren, güneşin batışına kadar yemek ve içmek gibi bedenî ihtiyaçlardan 
uzaklaşmaları.

öksüz: 1. Anası ölmüş olan (çocuk). 2. Kimsesiz.
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P - R
panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşı-
yan büyük pazar.

pansuman: Yaraya yapılan temizlik ve bakım.

peygamber: 1. Resul, elçi, nebi. 2. Allah’ın kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esas-
larını, ibadet biçimlerini, ahlaki kuralları, tüm emir ve yasaklarını bildirmek, insanlara güzeli, doğruyu 
ve yanlış olan şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş insan.

put: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne.

putperest: Puta tapan.

rahmet: Allah’ın yaratıklarına olan merhameti, acıma ve esirgemesi.

rekât: Namazın, ayakta durma, rükû ve iki secdenin tamamlanmasıyla oluşan bölümü.

S - Ş
sabır : 1. Dayanma, dayanıklılık. 2. Başa gelen musibetlerden dolayı Allah’tan başka kimseye şika-
yetçi olmamak, yakınmamak, sızlanmamak; nefse ağır gelen ve hoşa gitmeyen şeyler karşısında 
dünya ve âhiret yararını düşünerek, ruhi dengeyi bozmamak için insanın kalbinde bulunmakta olan 
sükûnet ve dayanma gücü.

salavat: Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı bildirmek için okunan dua.

samed: “Doğmayan, doğurmayan, dengi olmayan, yemeyen, içmeyen, yaratılmışların hiçbirine 
benzemeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı 
bulunan, tüm var olanların başvurup yardım dileyeceği tek varlık” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel  
isimlerinden biri.

samimiyet: Samimi olma, içten, candan ve riyasız olma durumu.

sefer: Yolculuk, seyahat.

selam: 1. Barış, emniyet, esenlik, güven. 2. Müslümanların birbirlerine iyi niyet ve saygı, sevgi 
dileklerini bildirmek üzere söyledikleri “Allah sana sağlık, afiyet, esenlik, barış, güven, huzur, sevgi 
versin.” anlamında dua cümlesi.

sosyal: Toplumsal.

soy: Aynı ırktan, aynı kandan gelen geçmiş ve yaşayan nesiller topluluğu, kuşaklar.

sülale: Soy, sop.

şan: İyi bir nitelikle tanınmış olma durumu, ün, şöhret, itibar.

şer: 1. Kötü, fena. Kötü iş. 2. Bela, musibet, günah. 3. Bu dünyada hukuki yaptırımları ve kınamayı, 
ahirette de cehennem azabını ve Allah’ın gazabını gerektiren kötü sözler, inançlar, davranışlar.

şükür: Kulun, Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu sayısız nimetlerin O’nun sonsuz iyilik ve bağışının sonu-
cu olduğunu fark ederek kalbinin teşekkür duygusuyla dolması ve bunu diliyle ifade etmesi.
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T
tapınak: İbadet etmek için yapılmış yapı, mabet, ibadethane.

tasdik: Gerçek olduğunu söyleme, doğru olduğunu bildirme, doğrulama.

tebliğ: 1. Ulaştırma, duyurma, açıklama. 2. Açıklanması gereken dinî bir hükmü, örnekler vererek, 
nasihat ederek sözlü veya yazılı bir biçimde eksiksiz olarak anlatma; etkileyici bir dille insanlara 
duyurma. 3. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri insanlara bildirmeleri.

tekbir: Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme.

teravih: Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet olarak kılınan namaz.

terbiye: İstenilen şekilde yetişmesini sağlamak için bir kimseye gerekli bilgi ve nitelikleri kazandır-
ma, eğitme.

tesbih: Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışla-
rıyla belirtmek.

ticaret: Kazanç elde etmek için yapılan mal ve ürün alım satımı, alış veriş.

V
vahiy: 1. Gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma. 2. Peygamberler 
aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılma-
sı gerektiğini bildiren ilahî bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzı.

vasiyet: Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey.

Y - Z
yetim: Babası ölmüş olan (çocuk), babasız.

yüce: Yüksek, büyük, ulu, mertebesi üstün olan.

zekât: Dinen zengin olan Müslümanların dinî bir görev olarak her yıl mallarının ve paralarının yüzde 
iki buçuğunu ibadet niyetiyle, fakirler başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’in belirlemiş olduğu yerlere 
vermeleri.
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1. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
A B A C

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
D A A D

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
D A C D

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 D 6 A
2 C 7 B
3 A 8 A
4 A 9 C
5 C

2. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
A B

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
A B C A

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
A A

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4
B C

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 C 5 D
2 D 6 A
3 B 7 B
4 C 8 C

3. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
D D C B

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
A C D

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
D C B A

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 A 6 D
2 B 7 B
3 A 8 C
4 C 9 A
5 D 10 D

4. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
B C B C

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
A C D B

CEVAP ANAHTARI
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
C D B A

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4 5
C B B D C

KONU DEĞERLENDİRME 5
1 2 3 4
A C B B

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 D 7 D
2 C 8 D
3 A 9 C
4 C 10 B
5 D 11 D
6 C 12 A

5. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
C B D A

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
C A A D

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
A B B C

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4
D D C A

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 B 6 B
2 D 7 D
3 B 8 B
4 A 9 A
5 C 10 D




