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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
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Bütün varlıkların yaratıcısı Yüce Allah, kâinatı çeşitli özelliklere sahip varlıklarla donatmıştır. Bu 
varlıklardan bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi canlı varlıklar ile taş, toprak, kum, su gibi cansız 
varlıklar duyularla algılanır. Mikroskobik canlılar ve bazı gök cisimleri ise çeşitli aletler aracılığıyla 
algılanır. 
Yüce Allah’ın yarattığı ama duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar da vardır. Bu tür varlıkları 
Yüce Allah bize haber verdiği için bilir ve onların var olduklarına inanırız. Gayb âlemi denilen bu 
âleme ait varlıklar; melekler, cinler, şeytanlar gibi cismani olmayan varlıklardır. 
Melekler; Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği gözle görülmeyen varlıklar-
dır. Cinler; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade verdiği, yaptıklarından sorumlu tuttuğu 
gözle görülmeyen varlıklardır. Şeytan ise cinler gibi ateşten yaratılan ancak Yüce Allah’ın emrine 
karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan bir varlıktır. Onun gibi asi ve inkârcı cinler de şeytan 
ismiyle tanımlanır.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM

1. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar

Aşağıda verilen varlık adlarını ilgili bölümlere yazınız.

Duyularımızla 
Algılayabildiğimiz Varlıklar

Özel Aletler Aracılığıyla 
Algılayabildiğimiz Varlıklar

Duyularımızla 
Algılayamadığımız, Yüce 

Allah’ın Bildirmesiyle 
Bildiğimiz Varlıklar

Ağaç

Akyuvar

KitapMelek İnsan

AlyuvarCinTaş

Mikro organizmalarBazı gök cisimleri

Şeytan
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EŞLEŞTİRELİM

Allah (c.c.)

Bitki

Melek

Cin

İnsan

Şeytan

Tektir. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. 
Mutlak varlık O’dur. Diğer bütün var-
lıklar O’nun yaratmasıyla var olmuş-
tur ve varlıklarını sürdürebilmek için 
O’na muhtaçtır.

Cinler gibi ateşten yaratılan ancak 
Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği 
için ilahi rahmetten kovulan varlıktır.

Yüce Allah’ın yarattığı varlıklar için-
de özel bir yeri vardır. Cismani bir 
varlık olmasına rağmen Yüce Allah 
ona akıl, ilim, irade, sevgi ve ahlak 
gibi pek çok ruhani özellik vermiş ve 
onu yeryüzünde halifesi kılmıştır.

Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli 
işlerde görevlendirdiği gözle görül-
meyen varlıklardır.

Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl 
ve irade verdiği, yaptıklarından so-
rumlu tuttuğu gözle görülmeyen var-
lıklardır.

Aşağıdaki varlıkları verilen özelliklerle eşleştiriniz ve varlıkların adını ilgili kutucuğa 
yazınız.
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BULALIM

ÇÖZELİM

Varlıklar ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazı-
nız.

Aşağıdaki bulmacada adı gizlenmiş dört varlık türünü bulunuz.

Varlıkları, duyularımızla algıladığımız ve algılayamadığımız varlıklar olarak ikiye ayırabiliriz.

Bir şeyin var olduğunu kabul etmek için onu duyularımızla algılayabilmemiz şarttır.

Mikroskobik canlıları alet yardımı olmadan göremediğimiz için yok sayarız.

Bazı varlıkları algılayamasak da Yüce Allah bildirdiği için bilir ve onların varlıklarına inanırız.

Cinler, topraktan yaratılmış akıl ve irade sahibi olmayan varlıklardır.

Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yarattığı ve çeşitli işlerle görevlendirdiği gözle görülmeyen 
varlıklardır.

İ N S A N Y T

B M E L E K L

C Z I L N S C

M Ü Ğ E İ N İ

O Ş E Y T A N

Y B Ç N C P V

J Z R E A N Ü
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde gayb 

âlemine dair bir varlıktan söz edilmiştir?

A) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir öl-
çüye göre indiriyor, sonra da onu yer-
yüzünde tutuyoruz...” (Mü’minun suresi, 
18. ayet.)

B) “Andolsun ki biz insanı kuru bir çamur-
dan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” 
(Hicr suresi, 26.ayet.)

C) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, de-
ğerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta 
olduklarınızı bilir.” (İnfitâr suresi, 10-12. 
ayetler.)

D) “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk 
ve (insanları) uyar. (Müddessir suresi, 
1-2. ayetler.)

2. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. 
ayet.)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Cinlerin de insanlar gibi sorumlulukları-
nın olduğu

B) İnsanların ve cinlerin aynı şekilde yara-
tıldıkları

C) Şeytan’ın da cinlerden bir varlık olduğu

D) Kıyamet günü cinlerin görünür olacakla-
rı

3. Allah (c.c.), gözle görülenlerin dışında gö-
rülemeyen bazı varlıklar yaratmıştır. Bu 
varlıkları gözlerimizle göremeyiz ve duyu 
organlarımızla algılayamayız. Çünkü onla-
rın yaratılışı duyu organlarımızla algılaya-
bileceğimiz şekilde değildir. Ama biz yine 
de onların var olduğuna şüphe etmeksizin 
inanırız. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-
lerde bu varlıklardan söz edilmekte ve bu 
varlıkların özellikleri hakkında bilgi veril-
mektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açık-
lanmaktadır?

A) Gözle görülemeyen varlıkların hangileri 
olduğu

B) Allah’ın (c.c.) görülen ve görülemeyen 
varlıkları yaratma nedeni

C) Duyu organları ile algılayamadığımız 
varlıkların da mevcut olması

D) Görülmeyen varlıklar ile ilgili Kur’an-ı 
Kerim’de bilgi verilmesin nedeni

4. I. Bir şeyin varlığına inanmak için o şeyi 
görmek şart değildir.

 II. Cinler gözle görülebilen varlıklardandır.

 III. Duyularımızı aşan varlıklar hakkında 
bizi Kur’an-ı Kerim bilgilendirir.

Varlıklar âlemi için yukarıda verilenler-
den hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Melekler ve cinler gözle görülmeyen varlıklardır.
Meleklerin sayısını yalnız Allah (c.c.) bilir. Bazı meleklerin ismi ve görevleri Kur’an-ı Kerim’de ve 
hadislerde geçmektedir. Bunlardan en çok bilinenleri dört büyük melek olarak adlandırılan Ceb-
rail, Azrail, Mikail ve İsrafil’dir.
Yüce Allah’a ve meleklere iman eden insanlar her an izlendiklerini ve yaptıkları işlerin melekler 
tarafından amel defterine kaydedildiğini bilirler. 
Cinlerin varlığı ve bazı özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açıklanır. Kur’an’daki sureler-
den birinin adı Cin suresidir. Cinler hakkında doğru bilgi edinmek ve yanlış inanışlara kapılma-
mak için Kur’an’ın ayetlerine ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerine başvurulması gerekir.

BİLGİ KÜPÜ
2. Melekler ve Özellikleri

EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki melek isimlerini uygun ayetlerle eşleştirerek tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

AZRAİL

KİRAMEN KÂTİBİN

İSRAFİL

KORUYUCU 
MELEKLER

RAHMET 
MELEKLERİ

MİKÂİL

CEBRAİL

İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu 
korurlar…” (Ra’d suresi, 11. ayet.)

“İki melek, (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır-
lar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir 
melek bulunmasın.” (Kâf suresi, 17-18. ayetler.)
Ey Muhammed! De ki: “Ruhu’l-Kudüs (Cebrail), inananların inançlarını sağ-
lamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde ol-
mak üzere Kur’an’ı Rabbi’nden hak olarak indirdi.” (Nahl suresi, 102. ayet.)

“(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve 
yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve on-
lar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.” (Zümer suresi, 68. ayet.)

“De ki: Sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, son-
ra rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde suresi, 11. ayet.)

“…Melekler ise Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için 
bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet eden-
dir.” (Şûrâ suresi, 5. ayet.)
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YAZALIM
Meleklerin özelliklerini verilen kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Dört büyük meleğin görevlerini adlarının karşısına yazınız.

İnsanların iyiliği için dua 
etmek

MELEKLERİN 
ÖZELLİKLERİ

CEBRAİL

AZRAİL

MİKÂİL

İSRAFİL
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BULALIM
Meleklerle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

Meleklere iman etmek, imanın şartlarından biridir.

İsrafil meleği tabiat olaylarından sorumlu melektir.

Melekler erkek ve dişi diye cinsiyetlere ayrılır.

Cebrail, Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.

Melekler de insanlar gibi bazen hata yapabilir, günah işleyebilir.

Meleklerin, yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.

Kiramen kâtibin melekleri dört büyük melek arasında yer alır.

İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler Münker ve Nekir melekleridir.

Melekler ateşten yaratılmış varlıklardır.

Melekler çok uzun süre Allah’a (c.c.) ibadet ettikleri için bir süre dinlenme ihtiyacı hisseder.

16
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an’da 

adı “melekü’l mevt” şeklinde geçen Azra-
il’den bahsedilmiştir?

A) “…Nihayet birinize ölüm geldiği vakit 
(görevli) elçilerimiz onun canını alır ve 
onlar görevlerinde asla kusur etmezler.” 
(En’âm suresi, 61. ayet.) 

B) “İnsanı önünden ve ardından takip eden 
melekler vardır. Allah’ın emriyle onu ko-
rurlar…” (Ra’d suresi, 11. ayet.)

C) “İki melek, (insanın) sağında ve solunda 
oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İn-
san hiçbir söz söylemez ki yanında gö-
zetleyen, yazmaya hazır bir melek bu-
lunmasın.” (Kâf suresi, 17-18. ayetler.)

D) “Biz cehennemin işlerine bakmakla yal-
nız melekleri görevlendirmişizdir. Onla-
rın sayısını da inkâr edenler için sadece 
bir imtihan vesilesi yaptık…” (Müddessir 
suresi, 31. ayet.)

2. Melekler ile ilgili;

 I. Allah’ın (c.c.) verdiği görevleri sorgusuz 
yerine getirirler.

 II. Çok yavaş hareket ederler.

 III. Allah’ın (c.c.) izniyle insan suretine bü-
rünebilirler.

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III

3. “Nihayet sûra üfürülecek. Bir de bakarsın ki 
onlar, kabirlerinden kalkıp koşarak Rab’leri-
ne giderler.” (Yâsin suresi, 51. ayet.)

Verilen ayete göre sura üfürecek melek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail

B) Mikâil

C) İsrafil

D) Azrail

4. “...(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş 
kullardır. Allah’ın sözünden önce söz söyle-
mezler ve onun emrine göre hareket eder-
ler.” (Enbiyâ suresi, 26-27.ayetler.)

Verilen ayette meleklerin hangi özelliği-
ne değinilmiştir?

A) Allah’ın (c.c.) emirlerini sorgusuz yerine 
getirdiklerine

B) Cinsiyetlerinin ve evliliklerinin olmadığı-
na

C) Çok hızlı hareket edebildiklerine

D) Beslenme ihtiyaçlarının olmadığına

17
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Her canlının belirli bir ömrü vardır. Hiçbir varlık bu dünyada kalıcı değildir. Allah’a (c.c) ve ahiret 
gününe iman edenler, belirli bir süre kadar yaşayacaklarını bilir ve yaratılış amacına uygun ola-
rak Allah’a (c.c) kulluk etmek için çalışırlar. 
İnsanlar için dünya hayatı; refahın bolluğun ve sevincin yanında zorluk ve sıkıntıyı da içinde 
barındıran bir imtihan yeridir. Ancak insan, bu dünyada bir yolcu gibi olduğunu bilir ve daima 
Allah’tan (c.c.) dünya ve ahiret hayatı için iyilik ister. 
İnsanın fıtratında bulunan adalet, sorumluluk ve ebedî yaşama arzusu gibi duygular ahiretin var-
lığına birer delildir. Ahiretin varlığına inanan insan, dünyada yaptığı şeylerden Allah’a (c.c.) he-
sap vereceğini bilir ve üstesinden gelemediği zorluklar ve haksızlıkların karşılığını Yüce Allah’tan 
bekler. Bu nedenle müminler için ahiret hayatı; ebedî hayatın başlayacağı, adaletin gerçekleşe-
ceği ve ayrılıkların son bulacağı bir yerdir. 

BİLGİ KÜPÜ
3. Dünya ve Ahiret Hayatı

YAZALIM
Ahirete iman etmek, insanın dünyadaki hayatını nasıl etkiler? Sorusunun cevabını örnekteki 
gibi yazınız.

Kişi yaptığı her davranışın karşılığı olaca-
ğı bilinci ile hareket eder.
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YAZALIM
Aşağıdaki noktalı yere dünya ve ahiret hayatı ile ilgili bir dua örneği yazınız.

EŞLEŞTİRELİM
Ahiret kavramı ile ilgili verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahiret yolcusu olmak
Hesap gününde ondan 
hakkını istemek.

Ahirette iki eli (birinin) yaka-
sında olmak

Ömrünün sonuna gelmek, 
vefat etmek.

İki cihanda yüzü ak olmak
Hayır işleri yaparak sevap 
kazanmak.

Ahiretini yapmak
Takvalı yaşayıp dünya ve 
ahirette mükâfat görmek.

1

1
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Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını �  yanlış olanlarını � şeklinde işaretleyiniz.

İŞARETLEYELİM

İslam’a göre ölüm bir yok 

oluş değil, yeni bir hayatın 

başlangıcıdır.

İnsanın yaratılış amacı yal-nızca dünya nimetlerinden faydalanmaktır.

Ergenlik çağına girmiş akıl sahibi her insan, dünyada yaptıklarından sorguya çeki-lecektir.

Peygamberler kıyametin ne zaman kopacağını kesin ola-rak bilmektedir.

Ahiretin varlığını inkâr eden kişi, Kur’an’da kâfir olarak belirtilmiştir.

Ahirette mutlu olmanın tek 

yolu, dünyada Allah’ın (c.c.) 

emirlerine uygun yaşamaktır.

Her insan, dünyada yaşadığı 

zulmün ve haksızlığın karşı-

lığını yalnızca dünyada ala-

caktır.

Ahiret hayatının ilk aşaması, 

Mikail adlı meleğin sûra üfle-

mesiyle başlayacaktır.
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OKUYALIM

BULALIM

Ahiret hayatı ile ilgili aşağıda verilen ayet ve hadisi okuyunuz. Düşüncelerinizi ayet ve hadisin 
yanında yer alan boşluklara yazınız.

Tabloda insanın yaratılış amacıyla ilgili şifrelenmiş olarak verilen ayeti, ipuçlarından yola 
çıkarak bulunuz ve aşağıdaki boşluğa yazınız.  

2 6 17

3 12 17 15 6 21 12

27 6

12 17 22 1 17 15 1 21 11

1 17 3 1 14

2 1 17 1

14 25 15 15 25 14

6 24 22 12 17 15 6 21

5 12 28 6

28 1 21 1 24 24 11 16

‘‘Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret 
yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. 
Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”

(En’âm suresi, 32. ayet.)

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için ça-
lışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlan-
ma) umandır.”

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyame, 25.)

İpuçları:
1. Kutucuklarda yer alan numaralar, 
harflerin alfabedeki sıra numarasıdır.
2. Her satırda bir kelime yer almak-
tadır.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. ………. kavramı, sözlükte son, sonra ge-

len, diğer gibi anlamlara gelir. Dini bir terim  
olarak ise; dünya hayatını takip eden hayat, 
dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış 
ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve de-
ğerlendirileceği zaman demektir. 

Parçada noktalı yere yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Mahşer B) Mizan

C) Ahiret D) Haşr

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde dünya 
hayatında salih amel yapanların ahirette 
ödüllendirileceği vurgulanmıştır?

A) “İman edip yararlı işler yapanlara gelin-
ce onlar cennetliktirler. Onlar orada de-
vamlı kalırlar.” (Bakara suresi, 82. ayet.)

B) “Onlar sana indirilene de senden önce 
indirilenlere de inanırlar. Ahirete de ke-
sin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. 
ayet.)

C) “Sizler dünya hayatını tercih ediyorsu-
nuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve sürekli-
dir.” (A’lâ suresi, 16-17. ayetler.)

D) “O, hanginizin daha güzel amel yapa-
cağını sınamak için ölümü ve hayatı 
yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok 
bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

3. (I) Dünya hayatı Kur’an’da genellikle ahiret 
hayatı ile birlikte anılmış, bazen ikisi ara-
sında karşılaştırma yapılarak ahiret haya-
tının üstün olduğu belirtilmiştir. (II) Kur’an’a 
göre, ahiret için amelleri engellemeyen ve 
aksatmayan dünya hayatı meşru bir nimet, 
hatta saadettir. (III) Bu sebeple Kur’an’da, 
“Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyi-
lik ver” diye dua edilmesi tavsiye edilmiştir. 
(IV) Öyleyse dünya işlerinden el çekerek 
sadece ahirete yönelmeli, ahiret hayatının 
güzelleşmesi için çalışılmalıdır.

Parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisinde doğru bir ifadeye yer verilme-
miştir?

A) I B) II C) III D) IV

4. “Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve 
sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi amel-
ler işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı 
sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, 
gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun ola-
rak, herkese kazandığının karşılığı verilsin 
diye yaratmıştır...” (Câsiye suresi, 21-22. 
ayetler.)

Bu parçada Allah’ın (c.c.) hangi özelliği-
ne değinilmiştir?

A) Esirgemesi ve bağışlaması

B) Adaletle yargılaması

C) Her varlığı rızıklandırması

D) İşitmesi ve görmesi
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Ahiret hayatının bazı aşamaları vardır. İnsanın bu dünyadaki hayatının Allah’ın (c.c.) belirlediği 
zamanda sonlanmasına ölüm denir. İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş ger-
çekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasındaki berzah denilen âlemde bekletilir. 
Kıyamet günü bütün evrenin düzeni bozulur, her şey yok olur. Sonra insanlar yeniden diriltilerek 
ayağa kalkarlar ve mahşer yerine doğru yönelirler. 
Ba’s öldükten sonra diriliş anlamına gelir. Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insan-
ların dirilişten sonra bir araya toplanmasına haşir, toplandıkları yere de mahşer denir. Burada 
insanlar Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilirler. Ahiretteki bu zorlu hesaptan sonra herkesin 
amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılır. Hesaplar görüldükten sonra insanlar iman 
ve amellerine göre cennete ya da cehenneme giderler.

BİLGİ KÜPÜ
4. Ahiret Hayatının Aşamaları

EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki kavramları verilen hadislerle eşleştirerek kavramın numarasını ilgili kutucuğa yazınız.

1. GAYB 4. CENNET

7. KULLUK

2. MİZAN

10. BA’S

5. SIRAT

8. KIYAMET

3. BERZAH

6. CEHENNEM 9. MAHŞER

HADİSLER
“Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır.” (Müslim, Fedâi-
lü’s-Sahabe, 218.)
“Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha 
kolay geçer. Kurtulamazsa sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 5.)
“…Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na 
ortak koşmamalarıdır…” (Müslim, Îmân, 48.)
“Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillâh" mizanı doldurur. “Sübhanallah” ve “Elhamdülillah” 
göklerle yer arasını doldururlar...” (Müslim, Tahâret, 1.)
“…Sen’in her şeye gücün yeter, benim ise gücüm yetmez. Sen (her şeyi) bilirsin, ben ise bil-
mem. Ve Sen bütün gaybı (bana görünmeyenleri) çok iyi bilirsin…” (Buhârî, Teheccüd, 25.)
“…Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, 
onun, kıyamet gününde (sıratı) sağlam adımlarla geçmesini sağlar…” (Tirmizî, Şemâil, 97.)
“Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından 
koru.” (Tirmizî, Deavât, 18.)
“Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kula-
ğın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım.” (Buhârî, Tefsîr, 32.)
“ Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip (iyiliğini) arttıran, bana 
nimet verip (nimetini) bollaştıran Allah’a hamdolsun. Her hâl ve durumda Allah’a hamdolsun. 
Her şeyin Rabb’i, hükümdarı ve ilahı olan Allah’ım! Cehennemden sana sığınırım.” (Ebu 
Dâvûd, Edeb, 97, 98.)
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DÜŞÜNELİM
Verilen ayeti okuyunuz ve ayetle ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek 
hayat odur. Keşke bilselerdi!” 

(Ankebût suresi, 64. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel 1.1

24

7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite



BULALIM
Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri tanımlarından yararlanarak bulunuz 
ve boş bırakılan kutucuklara yazınız.

1. EHRİTA
Dünya hayatından sonra başlayıp ebe-
diyen devam edecek olan ikinci hayat.

2. ELİDTEFAMER
İnsanların dünyada benimsediği inanç 
ve işlediği fiillerin kaydedildiği yer.

3. HENNEMEC
Ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günah-
kâr müminlerin de günahlarının cezası-
nı çekinceye kadar kalacakları yer.

4. NENTEC
Müminlerin içinde ebedî olarak kala-
cakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış 
ahiret yurdu.

5. BİRAK Ölen kimsenin gömüldüğü yer, mezar.

6. KETIMAY
Evrenin düzeninin bozulup her şeyin 
yok olacağı ve insanların yeniden diril-
tileceği gün.

7. ŞERHAM
İnsanların dirildikten sonra dünyada 
yaptıklarının hesabını vermek için top-
landıkları yer.

8. NİMAZ
İnsanların amellerinin tartılacağı ilahi 
adalet terazisi.

9. TISAR
Müminlerin, üzerinden geçerek cennete 
ulaştıkları yol, köprü.

10. YABG
Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi 
edinilemeyen varlık alanı.
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. “O gün amellerin tartılması da haktır. Kim-

lerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtulu-
şa erenlerdir.” (Â’râf suresi, 8. ayet.)

Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Kıyamet

B) Yeniden dirilme

C) Cehennem

D) Mizan

2. Ahiret; dünya hayatının son bulması ve 
ebedî hayatın başlaması, yaptığımız amel-
lerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçla-
rının alınacağı ve değerlendirileceği zaman 
demektir. Dünya hayatı geçici ve kısadır. 
Kalıcı ve gerçek olan ise ahiret hayatıdır. 
Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyrulmaktadır: “ ….”

Parçanın anlam bütünlüğü düşünüldü-
ğünde verilen ayetlerden hangisi boş 
bırakılan yere getirilemez?

A) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden 
başka bir şey değildir. Müttakî olanlar 
için ahiret yurdu muhakkak ki daha ha-
yırlıdır…” (En’am suresi, 32. ayet.)

B) “İbrahim’in dininden kendini bilmezler-
den başka kim yüz çevirir? Andolsun ki 
biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o 
ahirette de iyilerdendir.” (Bakara suresi, 
130. ayet.)

C) “İman edip de (kötülüklerden) sakınan-
lar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.” 
(Yusuf suresi, 57. ayet.)

D) “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve 
oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelin-
ce, işte gerçek hayat odur. Keşke bilse-
lerdi!” (Ankebût suresi, 64. ayet.)

3. Ahiret sözlükte “son, sonra gelen, diğer” 
gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise, 
dünya hayatını takip eden; dünya haya-
tındaki amellerin, söz, davranış ve yap-
tıklarının sonuçlarının alınacağı ve değer-
lendirileceği hayat demektir. Ahirete iman 
İslam’ın inanç esaslarından biridir. Ahirete 
iman, dünya hayatının sona ermesinden 
sonra yeniden diriltileceğimize, dünyada 
yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığını 
göreceğimize inanmak demektir. 

Parçadan hareketle ahiret ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahiret hayatı mahşer ile başlar.

B) Ahiretin kelime anlamı ile terim anlamı 
arasında yakın bir ilişki vardır.

C) İnsan, dünyada yaptıklarının karşılığını 
ahirette mutlaka görecektir.

D) Ahiretin varlığına inanmayan kişi, mü-
min olamaz.

4. Verilen ayetlerden hangisi ahiret hayatı-
nın aşamalarından olan yeniden dirilme 
(ba’s) ile ilgili değildir?

A) “Sûra üflenir. Bir de bakarsın, kabirler-
den çıkmış, Rab’lerine doğru akın akın 
gitmektedirler.” (Yâsin suresi, 51. ayet.)

B) “Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüp-
he yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri 
diriltip kaldıracaktır.” (Hac suresi, 7. ayet.)

C) “O, hanginizin daha güzel amel yapa-
cağını sınamak için ölümü ve hayatı 
yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok 
bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

D) “Siz cansız iken sizi dirilten Allah’ı nasıl 
inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldüre-
cek, sonra yine diriltecektir. En sonunda 
O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara sure-
si, 28. ayet.)
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Allah (c.c.) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. İnsan da dünya hayatında bu 
amaca yönelik yaşamak için gayret etmelidir. Dünya hayatında geçirdiği zaman boyunca yaptığı 
davranışların bir karşılığı olacağını bilmeli ve buna uygun hareket etmelidir. İyi işler yapanlar 
iyiliklerle, kötü işler yapanlar da kötü bir durumla karşılaşırlar. Allah’ın ahirette herkese yaptığı ile 
karşılık vermesi onun adaletli oluşunun gereğidir. Bununla birlikte Allah (c.c.) insanların dünya 
hayatında yaptıklarına karşılık merhametli olacağını da bize birçok ayette bildirmiştir.

BİLGİ KÜPÜ

5. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

LİSTELEYELİM

“Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden kişi misafirine 

ikram etsin. Allah’a ve ahi-
ret gününe iman eden kişi 

komşusunu rahatsız etmesin. 
Allah’a ve ahiret gününe iman 

eden kişi ya hayır söylesin 
ya da sussun.” (Ebu Dâvûd, 

Edeb, 122-123.) hadisi gereği 
yaşayan bir Müslüman günlük 
hayatında hangi davranışları 
yapmaz, nelere dikkat eder? 

Örnekteki gibi yazınız.

Komşusunu rahatsız edecek şekilde yüksek 
sesle müzik dinlemez.
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ÇÖZELİM
Küçük kutuları bulmacadaki yerlerine yerleştirdiğinizde “Allah’ın (c.c.) adil ve merhametli ol-
ması ve ahiret hayatı” ile ilgili iki ayet ortaya çıkacaktır. Bulduğunuz ayetleri noktalı yerlere 
yazınız.

A L L A H

İ H A K

U N O L

R B Ö Y

D E K

K E N D İ

Ş O L U

K U L L A

T M E Z .

R K İ M

E R S E

Ş L E M İ

B B İ N

Z U L M E

A S L A

A G Ö R

O N L A

İ L M E Z

R A R L I

D İ İ Y

Ş I L I K

K S I Z L

D O Ğ R U

A P A R S

İ Ç İ N

E K A R

R A H A

K İ M

İ Ş Y

İ L İ Ğ İ

G Ö K L

V E H

A R A K

L E C E

Y A P M I

Ö T Ü L Ü

A L E Y H

R S E N

R I N A

E R İ V

İ K M E T

Y A R A T

H E R K E

Ş O L U

K İ Ş L

İ N E İ

İ N R A

E Y E R

E U Y G

M I Ş T I

S K A Z

A N C I N

G Ö R Ü R

I K E D

V E Y A

A K E N

1. AYET: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. AYET: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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DÜŞÜNELİM
Verilen ayetlerdeki ahiret günü ve Allah’ın adaletli olması ile ilgili mesajları bulunuz ve bu 
mesajların altını örnekteki gibi çiziniz.

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu 
(karşılığını) görür. Kim zerre miktarı şer 
yapmışsa onu (karşılığını) görür.” (Zilzal 
suresi, 7-8. ayetler.)

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri 
kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde hak-
sızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi 
kadar dahi olsa, onu getirir ortaya ko-
yarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” 
(Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

“Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği 
bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı 
da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı 
da kendi kazandığıdır…” (Bakara suresi, 
286. ayet.)

“Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş ya-
parsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim 
de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş 
olur. Senin Rabb’in kullarına asla hak-
sızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. ayet.)

“Şüphesiz Rabb’in, onların her birine 
yaptıklarının karşılığını tam olarak vere-
cektir. Rabb’in, onların yapmakta olduk-
larından haberdardır.” (Hûd suresi, 111. 
ayet.) 

“Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlı-
ğa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerini-
zin karşılığını görürsünüz.” (Yâsîn sure-
si, 54. ayet.)

“Başınıza gelen her musibet kendi ya-
pıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah 
birçoğunu da bağışlar.” (Şûrâ suresi, 30. 
ayet.)
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. Ahirete iman; bu dünya hayatının geçici 

olduğunu, her şeyin bir sonu olduğunu ve 
herkesin mutlaka öleceğini kabul etmek; 
ilahi adaletin tecelli edeceğini ve bu dünya-
da yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi 
bilmek demektir. Ahiretin varlığına inanan 
insan Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına uy-
maya, ibadetlerine dikkat etmeye ve salih 
amelde bulunmaya özen gösterir. İnanan 
insan hesabını veremeyeceği davranışlar-
da bulunmaz.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ahi-
rete imanın insana kazandırdıkları arasın-
da yer almaz? 

A) İnsanın iyi ve faydalı işlerde bulunma is-
teğini arttırır.

B) İnsanı dünyada dilediği gibi yaşamaya 
yönlendirir. 

C) İnsanın kendisine çekidüzen vermesini 
sağlar. 

D) İnsanı hesap veremeyeceği işlerden 
uzak tutar.

2. Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan bi-
reylerden oluşan bir toplumda, insanlar 
birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat eder-
ler. (I) Allah’ın (c.c.) huzuruna kul hakkıyla 
çıkmamak için dikkatli yaşarlar.  (II) Böyle 
bir toplumda suç işleyenlerin ve kötülük ya-
panların oranı çok az olur, huzur ve güven 
artar. (III) Bireyler ibadetlerine de özen gös-
tererek huzura kavuşurlar. (IV) Huzuru bul-
muş bireylerden oluşan bir millet, taşkınlık 
ve kötülüklerden kaçınır. 

Parçadaki numaralanmış ifadelerden han-
gisi ahiret inancının toplumsal faydala-
rından bahsetmez?

A) I B) II C) III D) IV

3. “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. 
Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o 
kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara 
zulmedilmez.” (En’am suresi, 160. ayet.)

“Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet 
günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam 
verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırı-
lıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa 
ermiştir…” (Âl-i İmran suresi, 185. ayet.)

Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en ge-
nel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyiliklerin on kat sevabı olduğu

B) Kötülüklerin cezasız kalmayacağı

C) Ahiretteki hesabın adaletli olacağı

D) İnsanın cennetle mükâfatlandırılacağı

4. I. Sorumluluk bilinciyle hareket eder.

 II. Yaptıklarının yanına kâr kalacağını dü-
şünür.

 III. Ölümün bir son olduğuna inanır.

 IV. Dünya hayatının geçici olduğunu anlar.

 V. Bu dünyada bulunma amacını hatırlar.

Verilen ifadelerden hangileri ahirete iman 
eden insan için söylenemez?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve IV D) II ve III
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Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa, Ulü’l-azm denilen beş büyük peygamberden biridir. Hz. İsa, Allah’ın 
(c.c.) bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir ve annesi Hz. Meryem’dir. Yüce Allah’ın İncil 
adlı ilahi kitabı verip mübarek kıldığı Hz. İsa, İsrâiloğullarına gönderilmiş ve Kudüs civarında pey-
gamberlik yapmıştır. İnsanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Ayrıca kendisinden 
sonra gelecek olan son Peygamber Hz. Muhammed’i (s.a.v.) müjdelemiştir. 
Hz. İsa’nın getirdiği mesajlar Yahudilerin hoşuna gitmemiş ve Yahudiler onu öldürmek için tuzak 
kurmuşlardır. Hrıstiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre 
Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir. Allah (c.c.), elçisini korumuştur. Allah (c.c.) ona pek çok mucizeler 
bahşetmiştir.

BİLGİ KÜPÜ
6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

HATIRLAYALIM
Aşağıdaki boş kutulara istenen bilgileri yazınız.

HZ. İSA

Annesinin adı

ke
nd

isi
ne

 ve
rile

n 
ila

hî
 ki

ta
p

Gönderildiği millet

Yaşadığı bölge

Doğduğu yer
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BULALIM
Hz. İsa ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

İlk insan ve ilk peygamberdir.

Hz. İsa’ya Tevrat verilmiştir.

Hz. İsa insanları tevhid inancına çağırmıştır.

Ulü’l-azm peygamberlerden biridir.

Çarmıha gerilerek öldürülmüştür.

Günümüzdeki Anadolu sınırları içerisinde yaşamıştır.

Hz. İsa’nın annesi, Hz. Meryem’dir.

Hz. İsa’nın mucizelerinden biri, Allah’ın (c.c.) izniyle ölüleri diriltmesidir.

Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir.

Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiştir.

Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir.

Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiştir.

Görsel 1.2: Kudüs 32
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YAZALIM
Verilen ayetlerden Hz. İsa ile ilgili tespit ettiğiniz özellikleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ➥ “Sonra bunların izinden art arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkaların-
dan gönderdik, ona İncil’i verdik; ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik…” (Hadid 
suresi, 27. ayet.)

  ➥ “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu 
topraktan yarattı. Sonra ona “ol.” dedi. O da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet.)

  ➥ “Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Ço-
cuk şöyle dedi: ‘Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni peygamber yaptı.” (Meryem 
suresi, 29-30. ayetler.)

  ➥ “O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.” (Zuhruf 
suresi, 59. ayet.)

  ➥ “Hatırla ki, Meryem oğlu İsa ‘Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tev-
rat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak 
geldim’ demişti…” (Saf suresi, 6. ayet.)

  ➥ “…Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah’ın resulüdür…” (Nisâ suresi, 171. ayet.)
  ➥  “Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demeleri yüzünden (onları lanetledik). Hâlbuki onu 
ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi…” (Nisâ suresi, 157. 
ayet.)
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KONU DEĞERLENDİRME 6
1. Kudüs ve civarında yaşamış olan, Allah’ın 

(c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama 
konusunda üstün gayret gösteren ve Yüce 
Allah’ın övgüsünü alan peygamberlerden bi-
ridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı onu 
Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları 
tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Bir mu-
cize olarak babasız dünyaya gelmiştir.
Bu parçada anlatılan peygamber aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Hz. Musa B) Hz. Davut
C) Hz. Süleyman  D) Hz. İsa

2. Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem kendini 
ibadete adamış; Kur’an-ı Kerim’de de iffe-
tiyle övülen bir kadındır. Cebrail (a.s.) ona 
Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek ev-
ladı olacağını müjdelemiştir. Bu mucizeyle 
Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir. 
Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelme-
si konusunda şüphesi olanlara Hz. Adem’in 
yaratılışı hatırlatılarak bunun Allah (c.c.) için 
kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: “----” 
Bu paragrafta noktalı yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisi getirilebilir?

A) “Meryem oğlu Mesih ancak bir resuldür. 
Ondan önce de (birçok) resuller gelip 
geçmiştir. Annesi de çok doğru bir ka-
dındır…” (Mâide suresi, 75. ayet.)

B) “Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve 
Allah hakkında, gerçekten başkasını söyle-
meyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Al-
lah’ın resulüdür…” (Nisâ suresi, 171. ayet.)

C) “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Al-
lah sana kendisinden bir Kelime’yi müj-
deliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır…” (Âl-i 
İmran suresi, 45. ayet.)

D) “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları ba-
kımından) İsa’nın durumu, Âdem’in du-
rumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Son-
ra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” 
(Âl-i İmran suresi, 59. ayet.)

3. Hz. İsa ile ilgili;

 I. Kudüs ve civarında yaşamıştır. 

 II. Çarmıha gerilerek öldürülmüştür.

 III. İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygam-
berdir.

 IV. Ölüleri diriltmek gibi mucizeler göster-
miştir.

 V. Allah’ın (c.c.) oğludur.

ifadelerinden hangileri İslam dinine göre 
doğru değildir?

A) I ve II B) III ve V

C) II ve V D) I, III ve IV

4. “…Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine 
iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi 
iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak 
bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan 
uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 
O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisâ 
suresi, 171. ayet.)

Bu ayette Hristiyanların Hz. İsa ile ilgili 
hangi inanışının yanlış olduğu bildiril-
mektedir?

A) Allah’ın (c.c.) oğlu olduğu

B) Çeşitli mucizeler gösterdiği

C) Babasız olarak yaratıldığı

D) Çarmıha gerilerek öldürüldüğü
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Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. Sure, altı ayettir. Adını her aye-
tinin sonunda yer alan nâs kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir.
Nâs suresi, Felak suresiyle birlikte indirilmiştir. Felak suresiyle birlikte varlıkların şerrinden Allah’a 
(c.c.) sığınmayı ifade ettikleri için, bu iki sureye “kendileriyle Allah’ın (c.c.) korumasına sığınılan “ 
manasında Muavvizetân veya Muavvizeteyn denmiştir. 

BİLGİ KÜPÜ

7. Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

SIRALAYALIM
Nâs suresinin karışık olarak verilmiş kelimelerini doğru şekilde numaralandırınız.

Nâs suresinin anlamına ait karışık olarak verilmiş kelimeleri doğru şekilde numaralandırınız.

Kul1

Min

cinneti

İlâhinnâs

Melikinnâs

vesvâsil

vennâs

hannâs

şerril

Ellezî

e’ûzü

fî

yüvesvisü

İnsanların1 insanlarıngerek her

sudûrinnâs

şerrinden vesveseİlah’ına Melik’ine

Minel

gerekse sığınırımkalplerine cinlerden

birabbinnâs

insanların insanlardanRabb’ine veren

insanların gizlenenşeytanın olan

NÂS SURESİ

NÂS SURESİ
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ÇÖZELİM
Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacadaki ilgili numaralara yazınız ve bulmacada gizli olan 
sure adını bulunuz.

1  “İnsanlar” anlamına gelen Arapça kelime.

2  Allah’ın  (c.c.) “koruyan, terbiye eden” gibi anlamlara gelen ismi.

3  Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç 
duymak.

4  Vehim, kuruntu, şüphe anlamında bir kelime.

5  “Göğüsler, kalpler” anlamına gelen Arapça kelime.

6  “Kötülük, fenalık” anlamına gelen Arapça kelime.

7  Yüce Allah’ın “İnsanların mutlak hükümdarı” anlamına gelen ismi.

8  “Şeytan, iblis, kurnaz ve hilebaz kimse” anlamlarına gelen ifade.

9  Tapınılan, yüceliği karşısında hayranlık duyulan, gönülden bağlanılıp sığınılan, duyularla idrak 
edilemeyen varlık.

8

4

2 5 6 7

1 3 9
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KONU DEĞERLENDİRME 7
1. Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dör-

düncü ve son suresidir. Sure altı ayettir. 
Adını her ayetinin sonunda yer alan nâs 
kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir. 
Felak suresiyle birlikte varlıkların şerrinden 
Allah’a (c.c.) sığınmayı ifade ettikleri için, 
bu iki sureye kendileriyle Allah’ın (c.c.) ko-
rumasına sığınılan manasında Muavvize-
teyn denmiştir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Nâs kelimesi Arapça “varlık” anlamına 
gelir.

B) Felak ve Nâs surelerine Muavvizeteyn 
denmektedir.

C) Kur’an’da yüz on dört sure vardır.

D) Varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığın-
mak gerekir.

2. Nâs suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kötü düşünceler aşılayan cinlerin ve in-
sanların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınıl-
ması emredilmektedir.

B) Nâs suresinin fazileti çok olduğu için 
onu okumak Kur’an’ın üçte birini okuma-
ya denktir. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) surenin şifa ve-
rici ve koruyucu özelliklerini belirtmiş; 
yatmadan önce ve her namazdan sonra 
okunmasını tavsiye etmiştir.

D) Surenin bazı ayetlerinde vesvese veren, 
sinsi fitnecilerin şerrinden korunmak için 
Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği anla-
tılmaktadır.

3. 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabb’i-
ne,

 2. İnsanların melikine (mutlak sahip ve ha-
kimine),

 3. İnsanların ilahına.

 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden,

 5. O ki insanların kalplerine (kötü düşün-
celerden) fısıldar.

 6. Gerek cinlerden gerek insanlardan olan 
bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a 
sığınırım. 

Nâs suresinin yukarıdaki mealinden ha-
reketle hangisi söylenemez?

A) Sadece cinler insanlara vesvese verir.

B) İnsanların ve cinlerin vesvesesinden Al-
lah’a (c.c.) sığınmak gerekir.

C) İnsanları kötü düşüncelere yönlendiren 
vesveseciler vardır.

D) İnsanların sahibi ve hâkimi Yüce Al-
lah’tır.

4. I. Adını “insanlar” demek olan nâs kelime-
sinden almıştır.

 II. Kur’an-ı Kerim’in yüz onuncu suresidir. 

 III. Vesvese veren her şeyden Allah’a (c.c.) 
sığınmayı öğütler.

 IV. İhlas suresi ile birlikte “Muavvizeteyn” 
olarak anılırlar.

Nâs suresi ile ilgili verilenlerden hangi-
leri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) II ve IV
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ÇÖZELİM
Ünitenin geneli ile ilgili bulmacayı çözünüz.

3. Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevli melek.
4. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı işler.
8. Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerden biri.
9. Sûra üflemekle görevli melek.
10. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanabilmek için O’nun emirlerini içtenlikle yerine getirmek ve yasak-

larından kaçınmak.
13. Bütün insanların dirildikten sonra dünyada yaptıklarının hesabını vermek için toplandıkları 

yer.
15. İnsanların dünyada benimsediği inanç ve işlediği fiillerin kaydedildiği yer.
18. İnsanların canını almakla görevli melek.
20. Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
21. İnsanın sağında ve solunda bulunup iyi ve kötü davranışlarını kaydetmekle görevli melekler. 

(kiramen ……………)
22. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.
23. Ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye 

kadar kalacakları yer.

1. Müminlerin üzerinden geçerek cennete ulaştıkları yol, köprü.
2. İnsan ömrünün son bulduğu an.
3. Müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurdu.
5. Nurdan yaratılan ve Allah’ın (c.c.) emrettiğinden başka bir şey yapmayan, günah işlemeyen 

varlıklar.
6. Ölen kimsenin gömüldüğü yer, mezar.
7. Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamını ifade eden 

bir kavram.
8. Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli melek.
11. Bütün evrenin düzeninin bozulup her şeyin yok olacağı ve insanların yeniden diriltileceği 

gün.
12. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı.
13. Bütün insanların amellerinin tartılacağı en hassas terazi.
14. Ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve 

kibirli varlığa verilen isim.
16. Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve 

hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.
17. Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade verdiği, gözle görülmeyen varlıklara verilen ad.
19. Beşikte iken konuşan peygamber.
24. Müslümanların bütün kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmak için okudukları Muavvizeteyn su-

relerinden biri.

Soldan sağa

Yukarıdan aşağıya
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1. Ünite7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



1. 7. sınıfta okuyan Ahmet çevresinde gördü-
ğü bazı olaylardan rahatsız olmaktadır. Bu 
durumu annesine anlatan Ahmet bazı in-
sanların trafikte birbirine bağırdıklarından, 
kırmızı ışık ihlali yaparak trafiğin düzenini 
bozduklarından, toplu taşıma duraklarında 
sıraya girenlerin önüne geçerek haksızlık 
yaptıklarından, komşularıyla sürekli kavga 
ettiklerinden, yüksek sesli müzik dinleyerek 
başkalarını rahatsız ettiklerinden bahset-
miştir. Annesi, Ahmet’e rahatsız olduğu bu 
davranışları yapan insanları nazik bir dille 
uyarmasını tavsiye etmiş, bu dünyada ya-
pılan her davranışın ahirette iyi ya da kötü 
bir karşılığının olduğunu hatırlatmıştır. Ah-
met de bu konuyla ilgili bir çalışma yapma-
ya karar vermiştir.

 I. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar

 II. Melekler ve Özellikleri

 III. Dünya ve Ahiret Hayatı

 IV. Ahiret Hayatının Aşamaları

 V. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına 
Etkisi

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 1. 
ünitesinde yer alan hangi konular Ah-
met’e bu çalışması için yardımcı olur?

A) I, II ve V

B) I, III ve IV

C) II, III ve V

D) III, IV ve V

2. İman etmek, daha çok manevi alanı yani 
görünmeyeni kapsayan bir eylemdir. Gö-
rünen âlem zaten tasdik edilebilir durum-
dadır. Bir kimse size “Bu dünyanın olma-
dığına inanıyorum” derse bu söz doğru ve 
mantıklı olmaz. Çünkü o dünyanın var ol-
duğunu bilmekte ve bunu duyu organlarıyla 
algılayabilmektedir. Fakat gayb âlemine ait 
bazı durumlar böyle değildir. O âleme ait 
her şey, duyularla algılanamadığı için iman 
kapsamına girmektedir. 

Bu parçadan,

 I. Görünen bir şeye iman edilmez.

 II. Duyularla algılanmayan bir şey gerçek-
te var olamaz.

 III. Melekler ve ahiret alemi iman edilmesi 
gereken konulardandır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III                   
C) I ve III D) II ve III

3. “İki melek onun sağında ve solunda otura-
rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-
resi, 17-18. ayetler.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-
den biri olamaz?

A) Yaptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 
kaydettiğini biliyorum.

C) Hayatımın bu dünya ile sınırlı olduğunu 
görüyorum. 

D) Allah’ın (c.c.) her zaman beni görüp gö-
zettiğini fark ediyorum.

A)

I, III ve IV

, III ve V

I, IV ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

I, IV ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

I, IV ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

I, IV ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-
maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A)

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A) I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A) I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima 

A) I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Me

A) I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Me

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Me

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Me

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B) Me

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B)

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B)

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

B)

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I,

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

, III ve V

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

I, II ve V

 III ve IV

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?

 II ve V

 III ve IV

rak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söylemez ki, yanında gözetleyen, yaz-

maya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle davra-
nışlarına yön veren bir insanın düşüncelerin-

ptıklarımdan dolayı ahirette hesaba 
çekileceğime inanıyorum.

met’e bu çalışması için yardımcı olur?
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duğunu bilmekte ve bunu duyu organlarıyla 
algılayabilmektedir. Fakat gayb âlemine ait 
bazı durumlar böyle değildir. O âleme ait 
her şey, duyularla algılanamadığı için iman 
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4. Ahiretin aşamalarından olan cennet, iman 
eden ve iyi işlerde bulunanların ebedî ola-
rak kalacağı; cehennem ise dünya haya-
tında kötülükte ve haksızlıkta bulunanların 
yaptıklarının karşılığını görecekleri yerdir. 
Cennet ve cehennemin varlığı Yüce Allah’ın 
adaleti ve merhametinin bir göstergesidir. 
Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur: 
“Kıyamet günü için adalet terazileri kura-
cağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar 
zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal ta-
nesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya 
koyacağız…” (Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

Parçadan hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Cennet ve cehennemin Kur’an’da farklı 
isimleri vardır. 

B) Allah (c.c.) ahirette kullarına karşı adil 
olacaktır.

C) Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını 
görecektir.

D) Cennet ve cehennemin varlığı ilahi ada-
letin sonucudur. 

5. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa’nın birçok mucize-
si olduğundan bahsedilmektedir. Beşiktey-
ken konuşması, ölüleri diriltmesi, doğuştan 
kör olanı iyileştirmesi, kendisine ve havari-
lerine gökten sofra indirmesi bunlardan ba-
zılarıdır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
Hz. İsa hakkında verilen mucizelere ör-
nek olarak gösterilemez?

A) “Meryem oğlu İsa, ‘Ey Allah’ım! Ey Rab-
bimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce 
gelenlerimize ve sonradan gelecekleri-
mize bir bayram ve senden (gelen) bir 
mucize olsun…’” (Maide suresi, 114. 
ayet.)

B) “İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman 
şöyle demişti: ‘Ben size hikmeti getirdim 
ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyler-
den bir kısmını size açıklamak için gel-
dim.’” (Zuhruf suresi, 63. ayet.)

C) “…Hani benim iznimle ölüleri de (haya-
ta) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğulları-
na açık mucizeler getirdiğin zaman ben 
seni onlardan kurtarmıştım da onlardan 
inkâr edenler, ‘Bu ancak açık bir büyü-
dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 
ayet.)

D) “Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-
sıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: ‘Ben, 
Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi 
ve beni peygamber yaptı.” (Meryem su-
resi, 29-30. ayetler.)
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Hz. İsa hakkında verilen mucizelere ör-

eryem oğlu İsa, ‘Ey Allah’ım! Ey Rab-
bimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce 
gelenlerimize ve sonradan gelecekleri-

tında kötülükte ve haksızlıkta bulunanların 
yaptıklarının karşılığını görecekleri yerdir. 
Cennet ve cehennemin varlığı Yüce Allah’ın 
adaleti ve merhametinin bir göstergesidir. 
Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur: 
“Kıyamet günü için adalet terazileri kura-
cağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar 
zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal ta-
nesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya 
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Parçadan hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez

A) Ce
isimleri vardır. 

B) Al
olacaktır.

C) Ah
görecektir.

D) Cennet ve cehennemin varlığı ilahi ada-
letin sonucudur. 
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dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 

“Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-
sıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: ‘Ben, 
Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi 
ve beni peygamber yaptı.” (Meryem su-
resi, 29-30. ayetler.)

di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-

adaleti ve merhametinin bir göstergesidir. 
Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur: 
“Kıyamet günü için adalet terazileri kura-
cağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar 
zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal ta-
nesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya 
koyacağız…” (Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

Parçadan hareketle aşağıdakilerden han-
söylenemez

Cennet ve cehennemin Kur’an’da farklı 
isimleri vardır. 

Allah (c.c.) ahirette kullarına karşı adil 
olacaktır.

Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını 
görecektir.

Cennet ve cehennemin varlığı ilahi ada-
letin sonucudur. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
Hz. İsa hakkında verilen mucizelere ör-
nek olarak gösterilemez

A) “Meryem oğlu İsa, ‘Ey Allah’ım! Ey Rab-
bimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce 
gelenlerimize ve sonradan gelecekleri-
mize bir bayram ve senden (gelen) bir 
mucize olsun…’” (Maide suresi, 114. 

“İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman 
şöyle demişti: ‘Ben size hikmeti getirdim 
ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyler-
den bir kısmını size açıklamak için gel-

ayet.)

D) “Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
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na açık mucizeler getirdiğin zaman ben 
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den bir kısmını size açıklamak için gel-
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şöyle demişti: ‘Ben size hikmeti getirdim 
ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyler-
den bir kısmını size açıklamak için gel-
dim.’” (Zuhruf suresi, 63. ayet.)dim.’” (Zuhruf suresi, 63. ayet.)

“…Hani benim iznimle ölüleri de (haya-
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na açık mucizeler getirdiğin zaman ben 
seni onlardan kurtarmıştım da onlardan 

“…Hani benim iznimle ölüleri de (haya-
ta) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğulları-
na açık mucizeler getirdiğin zaman ben 
seni onlardan kurtarmıştım da onlardan 

den bir kısmını size açıklamak için gel-
dim.’” (Zuhruf suresi, 63. ayet.)
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ta) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğulları-
na açık mucizeler getirdiğin zaman ben 
seni onlardan kurtarmıştım da onlardan seni onlardan kurtarmıştım da onlardan 

“Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-

seni onlardan kurtarmıştım da onlardan 
inkâr edenler, ‘Bu ancak açık bir büyü-
dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 
ayet.)

“Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-
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dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 

di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-

dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 
ayet.)

“Bunun üzerine Meryem çocuğu göster-
di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-

inkâr edenler, ‘Bu ancak açık bir büyü-
dür’ demişlerdi.’” (Maide suresi, 110. 

di. ‘Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile na-
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6. 
Ders: Din kültürü ve ahlak bilgisi
Konu: Görülen ve Görülmeyen varlıklar

✓ Bazı varlıkları mikroskop ve 
teleskop gibi aletler vasıtasıyla 
görebiliriz.

✓ Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri 
kitaplardan, haberlerden, 
fotoğraflardan ve kamera 
görüntülerinden ediniriz.

✓ Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla 
ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve 
Peygamberimizin hadislerinden 
öğreniriz.

Tahtada yazılanları okuyan Zeynep’in 
yaptığı çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) Bir şeyin varlığını öğrenmek için çeşitli 
yollar vardır.

B) Her görülmeyen şey, yok demek değil-
dir.

C) Mikroskopla görülmeyen şeyler yok sa-
yılır.

D) Gayb âlemiyle ilgili bilgileri dinimizden 
öğreniriz.

7. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ahiret 
hayatı ile ilgili konuları anlatan Veli öğret-
men kişinin yaptığı iyi davranışların karşılı-
ğını göreceğini anlatmış ve bu konu ile ilgili 
bir ayetin bulmacada gizli olduğunu söyle-
miştir. Veli öğretmen, bulmacadaki kelime-
lerin soldan sağa, sağdan sola ve yukarı-
dan aşağıya yerleştirildiğini de belirtmiştir.

Bulmacayı çözen Selim ayetin “Kim zerre 
…” ifadesi ile başlayıp “… görür.” kelimesi 
ile bittiğini ve çıkan şeklin bir harfe benze-
diğini söylemiştir. 

Bulmaca:

G E Z Ü M S E N L Y B A
Ç A K E R R E Z M İ K J
H R Z M B G R V O H L Y
N O L İ H İ D K N I B L
D H T K M Ö J G H M Y A
T A K T K H E S F D C V
Ö C Z A O U Ü I Ü H E Ş
N I Y R B G İ V Y U Ç İ
L Ş C I H A Y I R Y D M
Ç E H C Ü T L M G A P A
I Z R V Ş E Ğ Ş C P Z Ç
U Ş Y A B D K R H M Ü Ş
Ğ H Ü C Ö V O P U I G V
A S Z I T H Ğ A F Ş P E
F M O G Ü N Ş B H S D B
Ü V Ç R J A H N C A U H
M Z R Ü R Ö G U N O Ç Ü
S Ş E U H İ N O T E G K

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) S B) N C) C D) L 

E

U

E

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N C)

E

U

E

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N C)

E

U

E

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U

E

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U

E

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B) N

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)

E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)

V
E

U
O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)
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T

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)
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Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 B)
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Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) S B)
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E
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Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) S B)
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E
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Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) S B)
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nekte doğru verilmiştir?
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D
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nekte doğru verilmiştir?
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nekte doğru verilmiştir?
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A) S
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A) 
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Ş
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Ş
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D
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Ş
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Ş
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Ş
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Ş
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Ş
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Ş
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Ş
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Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?
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bir ayetin bulmacada gizli olduğunu söyle-
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lerin soldan sağa, sağdan sola ve yukarı-
dan aşağıya yerleştirildiğini de belirtmiştir.

Bulmacayı çözen Selim ayetin “Kim zerre 
…” ifadesi ile başlayıp “… görür.” kelimesi 
ile bittiğini ve çıkan şeklin bir harfe benze-

teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla 

 Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri 
kitaplardan, haberlerden, 
fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera 
görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.

✓✓

Ş
V

P

A
N

O

Selim’in benzettiği bu harf hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla teleskop gibi aletler vasıtasıyla 

 Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri  Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri 
kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, kitaplardan, haberlerden, 
fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera fotoğraflardan ve kamera 
görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.görüntülerinden ediniriz.

✓✓✓✓✓ Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla  Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla 
ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve ilgili bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve 
Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden Peygamberimizin hadislerinden 
öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.öğreniriz.

Tahtada yazılanları okuyan Zeynep’in 
yaptığı çıkarımlardan hangisi 

A) Bi
yollar vardır.

B) He
dir.

C) Mi
yılır.
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dan aşağıya yerleştirildiğini de belirtmiştir.
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7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite



8. “Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. 
Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. 
Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygam-
beri, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve ken-
dinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberle-
rine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu 
hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, 
çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde 
olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil 
olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 171. ayet.)

Bu ayette Hz. İsa ile ilgili verilen mesaj 
İslam dininin hangi konusuyla ilişkilidir?

A) Ahlaki ilkeler

B) İbadetlerin önemi

C) Allah’ın (c.c.) birliği

D) Peygamberlerin görevleri 

9. Görülmeyen varlıklardan biri olan şeytan 
hakkında Kur’an’da pek çok ayet vardır. 
Bu ayetlerde verilen bilgilere göre şeytan, 
Yüce Allah’ın emri olmasına rağmen kendi-
sinin ateşten, Hz. Âdem’in ise topraktan ya-
ratıldığını ileri sürerek, kendisinden aşağı 
seviyede gördüğü bir varlığa secde etmeyi 
reddetmiştir. Böylece o büyüklük taslaya-
rak Allah’a asi olmuştur. Bunun neticesinde 
ilahi rahmetten uzaklaştırılmıştır. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar şeytan konusunda Yüce 
Allah tarafından bilgilendirilmiştir.

B) Şeytan’ın ilahi rahmetten uzaklaştırılma-
sının nedeni açıklanmıştır.

C) Hz. Âdem’in yaratıldığı maddeye dair 
bilgi verilmiştir.

D) Şeytan’ı meleklerden ayıran özellikler 
belirtilmiştir.

10. 7. sınıfa giden Akif “ahiret hayatının aşa-
maları” konusuyla ilgili ödev olarak aşağı-
daki tabloyu hazırlamıştır. Fakat tablodaki 
kavramların karşısına yazdığı tanımlarda 
yanlışlık vardır.

KAVRAMLAR TANIMLAR

CENNET 
Ahirette müminlerin mü-
kafat olarak içinde ebedî 
kalacakları yer.

KIYAMET
Dünya hayatından sonra 
başlayacak olan ebedi 
hayat.

MAHŞER 
Yeniden diriltildikten son-
ra hesap vermek için top-
lanılacak yer.

AHİRET
Dünya hayatının son bu-
lup her şeyin yok olması.

MİZAN
Bu dünyada yapılan iyi-
lik ve kötülüklerin tartıla-
cağı ilahi adalet terazisi.

Tablodaki yanlışlığın giderilmesi için 
Akif’in hangi kavramları değiştirmesi ge-
rekmektedir?

A) Mahşer - Mizan

B) Kıyamet - Ahiret

C) Kıyamet - Mahşer

D) Cennet - Mahşer  
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başlayacak olan ebedi 

beri, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve ken-
dinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberle-
rine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu 
hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, 
çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde 
olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil 
olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 171. ayet.)
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11 ve 12. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

İslâm inanç esaslarının üç ana unsurundan 
biri olan ahiret inancı, her şeyden önce in-
sanda sorumluluk duygusu meydana getir-
mektedir. Dünya hayatında insanın zorluk-
larla ve haksızlıklarla mücadele ettiği hâlde 
bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı 
çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün 
engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 
bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 
başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 
etek çekmeyi hiçbir zaman tasvip etmez. 
Dünya hayatı insan için imtihan süreci, ahi-
ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 
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ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-
yırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

A)
yi gözetmek önemlidir.

irette ilahi adaletin gerçekleşeceğini 
bilmek insana huzur verir.

iretin varlığına inanmak insana so-

irete inanmak sadece İslam dininde 

İslâm inanç esaslarının üç ana unsurundan 
biri olan ahiret inancı, her şeyden önce in-
sanda sorumluluk duygusu meydana getir-
mektedir. Dünya hayatında insanın zorluk-
larla ve haksızlıklarla mücadele ettiği hâlde 
bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı 
çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün 
engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

ünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 

hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

İslâm inanç esaslarının üç ana unsurundan 
biri olan ahiret inancı, her şeyden önce in-
sanda sorumluluk duygusu meydana getir-
mektedir. Dünya hayatında insanın zorluk-
larla ve haksızlıklarla mücadele ettiği hâlde 
bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı 
çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün 
engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 
bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 
başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 
etek çekmeyi hiçbir zaman tasvip etmez. 
Dünya hayatı insan için imtihan süreci, ahi-
ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 
ikisi arasında denge kurmak gereklidir. 
Önemli olan, dünyanın cazibesine kapılıp 
ahiret mutluluğunu ihmal etmemektir. Hz. 
Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret 
hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 
şöyle buyrulmaktadır: “- - - -”

A)
yi gözetmek önemlidir.

B) Ahirette ilahi adaletin gerçekleşeceğini 
bilmek insana huzur verir.

iretin varlığına inanmak insana so-
rumluluk bilinci kazandırır.

irete inanmak sadece İslam dininde 
bulunan bir inanç esasıdır.

Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 
103. ayet.)

C) “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğ-
lencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha ha-

bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

mektedir. Dünya hayatında insanın zorluk-
larla ve haksızlıklarla mücadele ettiği hâlde 
bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı 
çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün 
engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 
bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 
başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 
etek çekmeyi hiçbir zaman tasvip etmez. 
Dünya hayatı insan için imtihan süreci, ahi-
ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 
ikisi arasında denge kurmak gereklidir. 
Önemli olan, dünyanın cazibesine kapılıp 
ahiret mutluluğunu ihmal etmemektir. Hz. 
Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret 
hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 
başlayan duası bu gerçeğin bir ifadesidir. 
Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de 

bilmek insana huzur verir.

C) Ahiretin varlığına inanmak insana so-
rumluluk bilinci kazandırır.

D) Ahirete inanmak sadece İslam dininde 
bulunan bir inanç esasıdır.

Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 

bozulmaz

insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 
103. ayet.)

den hangisi getirilirse parçanın anlam 

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 
(Enfâl suresi, 3. ayet.)

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 

lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

(Enfâl suresi, 3. ayet.)

çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı 
çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli 
edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün 
engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 
bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 
başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 
etek çekmeyi hiçbir zaman tasvip etmez. 
Dünya hayatı insan için imtihan süreci, ahi-
ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 
ikisi arasında denge kurmak gereklidir. 
Önemli olan, dünyanın cazibesine kapılıp 
ahiret mutluluğunu ihmal etmemektir. Hz. 
Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret 
hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!” 
(Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında 

D) Ah
bulunan bir inanç esasıdır.

Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 

bozulmaz

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 

B) “İşte bunda, ahiret azabından korkanlar 

engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 
bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 
başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 
etek çekmeyi hiçbir zaman tasvip etmez. 
Dünya hayatı insan için imtihan süreci, ahi-
ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 
ikisi arasında denge kurmak gereklidir. 
Önemli olan, dünyanın cazibesine kapılıp 
ahiret mutluluğunu ihmal etmemektir. Hz. 
Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret 

12. Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 
bütünlüğü bozulmaz

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 

B)

engellerin ortadan kalkacağı ebediyet âle-
minin varlığına inanmak, insan için büyük 

şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 

nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 

ret ise bu imtihanın neticesi olduğuna göre 

ahiret mutluluğunu ihmal etmemektir. Hz. 
Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret 

lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

den hangisi getirilirse parçanın anlam 

bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 
Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık 
şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de, ahiret inancı-
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-

den hangisi getirilirse parçanın anlam 
nı pek çok ayette vurgulamaktadır. Bunun-
la birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el 

lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 

Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 

bozulmaz?bozulmaz

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 
(Enfâl suresi, 3. ayet.)

Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-Bu parçada noktalı yere verilen ayetler-
den hangisi getirilirse parçanın anlam 

?

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 
(Enfâl suresi, 3. ayet.)

nlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 
(Enfâl suresi, 3. ayet.)

“İşte bunda, ahiret azabından korkanlar 

bütünlüğü 

A) “Onlar namazı dosdoğru kılan, kendi-
lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 
Allah yolunda harcayan kimselerdir.” 
(Enfâl suresi, 3. ayet.)

“İ

bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

(Enfâl suresi, 3. ayet.)

şte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

“İşte bunda, ahiret azabından korkanlar 
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 

bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 
insanların bir araya toplandığı bir gün-
dür ve o gün (bütün mahlukatın)  hazır 
bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

B)
için elbette bir ibret vardır. O gün bütün 

B)B)

bulunduğu bir gündür.” (Hûd suresi, 

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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2.
ÜNİTE

HAC VE KURBAN

KONULAR

✦  İslam’da Hac İbadeti ve Önemi

✦  Haccın Yapılışı

✦  Umre ve Önemi

✦  Kurban İbadeti ve Önemi

✦  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

✦  Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı



Hac; sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak 
ise hac; yılın belirli günlerinde ihrama girmek, Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek 
suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve yolculuğa imkân bulan 
her Müslüman’ın ömründe bir kez haccetmesi farzdır. İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti 
Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. Dilleri, renkleri, sosyal ve ekonomik statüleri farklı 
milyonlarca Müslüman, hac ibadeti için bir araya gelir. Birbirlerinin sevinçlerine ve dertlerine ortak 
olan Müslümanlar Yüce Allah’ın karşısında kul ve ümmet olmanın bilincine ererler. Hacı adayları 
giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve tövbe ederek kötü duygu, düşünce ve davra-
nışlarından kurtulup ahlaklarını güzelleştirme fırsatı bulurlar. Hac ibadeti zorlukların üstesinden 
gelme konusunda Müslümanlara sabrı ve azmi öğretir. Yüce Allah’ı çokça hatırlama ve dua etme 
fırsatı sunan hac ibadeti, insanı manevi olarak huzura ve mutluluğa kavuşturur.

BİLGİ KÜPÜ

DOLDURALIM

1. İslam’da Hac İbadeti ve Önemi

Aşağıdaki verilen noktalı yerleri doğru kelimelerle doldurunuz.

Akıllı,

……………dır.

………………………
çağına ulaşmış,

…………………………
imkân bulan

her Müslüman’ın ömründe
……… defa haccetmesi

Görsel 2.1

Görsel 2.2

46

7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite



YAZALIM
Verilen metni okuyunuz ve Ali’nin hac ibadetiyle elde ettiği kazanımları kutucuklara yazınız.

Dedesiyle beraber hac ibadetini yerine getiren Ali çok 
mutluydu. Bu ibadet esnasında dilleri ve milletleri farklı 
pek çok Müslümanla tanışmıştı. Burada herkes, bem-
beyaz ihram kıyafetleri içinde aynı amaca yönelmenin 
mutluluğunu yaşıyordu. Zengin, fakir, genç, yaşlı, kadın 
ve erkek bütün Müslümanlar tek olan Allah’ın kulu olduk-
ları bilinciyle hareket ediyorlar ve İslam kardeşliğinin ne 
demek olduğunu yaşayarak öğreniyorlardı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve ashabının yaşadığı yerle-
ri gezip görmek onu çok duygulandırmıştı. Ali bu ibadet 
sayesinde değiştiğini hissediyor, Yüce Allah’ın emrini 
yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyordu.

Ali hac boyunca kendisi, ailesi, vatanı, milleti ve tüm Müslümanlar için bol bol dua etti. Allah’tan 
dünya ve ahiret mutluluğu istedi. İyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmak için Allah’ın yardımını 
diledi. Olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek için Allah’a söz verdi. 

Görsel 2.3
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İŞARETLEYELİM
Aşağıda verilen ayet, hadis ve ifadelerden hac ibadetiyle ilgili olanları � ile işaretleyiniz.

Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve 
yolculuğa imkân bulan her Müslü-
mana farzdır.

“Kim Allah için hacceder ve Allah’a 
karşı gelmekten sakınırsa annesin-
den doğduğu günkü gibi günahların-
dan arınmış bir şekilde hacdan dö-
ner.” (Buhari, Hac, 4.)

“…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi 
haccetmesi, Allah’ın insanlar üze-
rindeki bir hakkıdır…” (Âl-i İmrân 
suresi, 97. ayet.)

Her yıl Ramazan ayında eda edi-
len, akıllı ve ergenlik çağına ulaş-
mış Müslümanlara farz olan bir 
ibadettir.

“…Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçla geçirsin…” 
(Bakara suresi, 185. ayet.)

“Evet sayın seyirciler, bugün milyon-
larca Müslüman Arafat’ta bir araya 
gelip vakfe yaptılar, Allah’a dua etti-
ler.”

Görsel 2.4: Tavaf
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. “İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek 

yaya olarak gerek uzak yollardan gelen 
yorgun develer üzerinde sana gelsinler. 
Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfa-
atlere şahit olsunlar…” (Hac suresi, 27-28. 
ayetler.)

“…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetme-
si, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” 
(Âl-i İmran suresi, 97. ayet.)

Verilen ayetlerde hac ibadeti ile ilgili 
vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Haccın zamanı

B) Haccın mekânı

C) Haccın önemi

D) Haccın yapılış şekli

2. I. İslam’ın temel ibadetlerinden biridir.

 II. Sözlük anlamı bir şeye yönelmek, bir 
yeri ziyaret etmek demektir.

 III. Her yıl yapılması farz olan bir ibadettir.

 IV. İhrama girmek, Arafat’ta vakfe yapmak 
ve Kâbe’yi tavaf etmek haccın unsurla-
rındandır.

Hac ibadetiyle ilgili yukarıda verilenler-
den hangileri doğrudur? 

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve IV

3. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu 
günkü gibi günahlarından arınmış bir şekil-
de hacdan döner.” (Buhârî, Hac, 4.)

Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Doğru bir şekilde yapılan hac ibadeti gü-
nahların affına vesile olur.

B) Hac belirli bir zamanda yapılan farz bir 
ibadettir.

C) İnsan günahsız ve tertemiz bir şekilde 
dünyaya gelir.

D) Hac ibadeti yalnızca Allah’ın rızasını ka-
zanmak için yapılmalıdır.

4. Hac ibadeti Yüce Allah’ın rızasını kazan-
mak, verdiği nimetlerden dolayı şükretmek 
ve O’na yakınlaşmak için yapılır. Hacca gi-
den bir Müslüman, ibadetini gerçekleştirir-
ken kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam 
âlemi için dua eder. Rabbi ile baş başa kalır 
ve hesaba çekilmeden önce kendini hesa-
ba çeker. Kötü duygu ve düşüncelerden 
kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat 
bulur.

Bu parçadan hareketle hangisi söylene-
mez?

A) Hacca giden Müslüman davranışlarını 
sorgular.

B) Hac, sosyal ve ekonomik statülerin öne-
mini öğretir.

C) Hac, kulunu Rabbine yakınlaştıran bir 
ibadettir.

D) Hac, ahlakı güzelleştirmeye vesile olur.
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Hac ibadetinin yapılışı şu şekildedir:
Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir. İsteyenler sünnet olan selamlama tava-
fını yapar. Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılır. Arafat’ta vakfe yapılır. Burada 
Allah’tan (c.c.) af dilenir ve O’na dua edilir. Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye geçilerek burada 
sabah namazına kadar Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır. Müzdeli-
fe’de sabah namazı kılındıktan sonra Mina’ya hareket edilir. Bayramın birinci günü sabahı, Mi-
na’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Burada tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Daha sonra farz 
olan ziyaret tavafı yapılır ve hemen ardından sa’y ibadeti yerine getirilir. Bayramın diğer günlerin-
de de Mina’da şeytan taşlanır. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Mekke’den ayrılmadan 
önce son bir kez Kâbe’yi tavaf eder. Bu son tavafa da Veda Tavafı adı verilir. 
İhrama girmek, Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek haccın farzlarındandır.

BİLGİ KÜPÜ
2. Haccın Yapılışı

YAZALIM
Harfleri karışık olarak verilen kavramları tanımlarından yararlanarak düzeltiniz ve noktalı alan-
lara yazınız.

…………………

…………………

…………………

…………………

Hacca veya umreye niyet eden kimseye diğer za-
manlarda yapması helal olan bazı davranışların, bu 
ibadetler esnasında haram kılınması.

İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya kadar yolcu-
luğu esnasında yaptığı dua.

Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerülesved’in 
hizasından başlayarak saat yönünün tersine doğru, yedi 
defa Kâbe’nin etrafında ibadet amacıyla dönmek.

Zilhicce’nin dokuzuncu gününe rastlayan arefe günü 
Arafat’ta bir süre bulunmak.

HARİM

BİLETYE

VAFTA

EFVAK

…………………Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki 
ilk mabet.

EBKA

…………………Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 9. günü tüm hacı 
adaylarının toplandığı ve dua ettiği alan.

FATARA

…………………Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taş-
lanan yer.

İMAN

…………………Arafat ile Mina arasında yer alan ve ikinci vakfenin 
yapıldığı bölüm.

LİEFZÜDEM

…………………Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda Mescid-i Haram 
sınırları içinde kalan ve arasında sa’y yapılan iki tepe.

FAAS EVREM

50

7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2. Ünite



BULALIM
Aşağıdaki bulmacada hac ibadeti ile ilgili kelimeler, isimler ve kavramlar yer almaktadır.  Bu 
ifadeleri bularak renkli kalemlerle boyayınız. Boyamadığınız harfleri soldan sağa doğru yazdı-
ğınızda, ihrama girenlerin lebbeyk şeklinde başlayan dua cümlelerine ulaşacaksınız. 
Not: Bulmacada kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış olabilir.

M E S C İ D İ H A R A M L E B B M E

Y A K H A C A E F İ L E D Z Ü M E L

L R Â H Ü M M E S L M A R H İ E S M

B E B E M İ N A A Y K L E B B M C E

E F H Y K S A’ Y F E E R M U L E İ D

A E A Â Ş E R Î A F A V A T K R D İ

R G C B E Y T U L L A H E L E V İ N

A Ü E K E L E B B E Y K Â B E E N E

F N R N A B R U K K İ N N E L H E A

A Ü M D D E V S E L Ü R E C A H B E

T V E N N İ İ B R A H İ M M E T İ E

L E K E M E Z M E Z V E L M Ü L K L

Â Ş E R Î E K K E M İ S M A İ L K E

Z İ L H İ C C E L E K T E L B İ Y E

- ARAFAT 
- AREFEGÜNÜ 
- BEYTULLAH 
- HAC 
- HACER 
- HACERÜLESVED 
- İBRAHİM

- İHRAM
- İSMAİL
- KÂBE 
- KURBAN
- MEDİNE
- MEKKE
- MERVE 

- MESCİD-İ HARAM 
- MESCİD-İ NEBÎ 
- MİNA 
- MÜZDELİFE 
- SA’Y 
- SAFA 
- TAVAF 

- TELBİYE
- UMRE 
- ZEMZEM  
- ZİLHİCCE 

DUA CÜMLELERİ
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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DOLDURALIM
Verilen kelimeleri, uygun tanımlarla eşleştirerek noktalı yerlere yazınız.

…………………. İmkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihra-
ma girerek vakfe yapmaları ve Kâbe’yi tavaf etmeleri.

…………………. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerülesved’in hizasından 
başlayarak saat yönünün tersine doğru, yedi defa Kâbe’nin etrafında 
ibadet amacıyla dönmek.

………………….. Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yer.

………………….. İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında 
yaptığı dua.

………………….. Hacda, Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yer.

…………………..  Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabet.

…………………..  Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört gidiş, üç ge-
liş olmak üzere yedi kez gidip gelmek.

…………………..  Müslümanlarca önemli kabul edilen ve Mescid-i Haram’dan çıkan su.

…………………..  Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 9. günü bir müddet beklemek üze-
re tüm hacı adaylarının toplandığı yer.

………………….. Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda ve bugün Mescid-i Haram 
sınırları içinde kalan iki tepeden biri.

………………….. Kâbe’nin bir köşesinde bulunan siyah renkli taş.

………………….. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir.

………………….. Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu şehir.

………………….. Arafat’ta belli bir süre durmak.

………………….. Hac veya umre yapan kimseye, diğer zamanlarda yapması helal 
olan bazı davranışların, bu ibadetler esnasında haram kılınması.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

İhram Hac Tavaf Mekke Mina

Telbiye Medine Müzdelife Kâbe Sa’y

Vakfe Zemzem Arafat Safa Hacerülesved
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Arafat, Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 

9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir 
yerdir. Her yıl hacı adayları bayramdan ön-
ceki gün buraya gelerek Allah’a (c.c.) dua 
eder ve bağışlanma diler. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) “Hac, Arafat’tır.” (Tirmizî, Hac, 57.) 
buyurarak Arafat’ın hac ibadetindeki yeri ve 
önemine vurgu yapar. Mahşerin provası ni-
teliğinde olan Arafat’ta hacı adayları, Allah 
(c.c.) ile baş başa kalır ve günahlarından 
arınmaya çalışır. Belirlenen süre içerisinde 
Arafat’ta bulunmayan hacılar o yıl hac iba-
detini yapmış sayılmaz.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Arife günü Arafat’ta bulunmak haccın 
farzlarındandır.

B) Hac yapan Müslümanlar Arafat vakfe-
sinde bir araya gelirler.

C) Arafat vakfesinin yapılması için belli bir 
süre vardır.

D) Arafat vakfesinden sonra hacı adayları 
Müzdelife’ye giderler.

2. İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya ka-
dar yolculuğu esnasında yaptığı ve Müslü-
manlara Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından 
öğretilmiş olan duaya - - - - denir.

Verilen ifadede noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir?

A) Zikir B) Telbiye

C) Salavat D) Tekbir

3. 
I SA’Y Arefe günü Arafat’ta bir 

müddet durmak.

II İHRAM Diğer zamanlarda yapıl-
ması helal olan bazı dav-
ranışların hac veya umre 
yaparken haram kılınması.

III VAKFE Safa ve Merve tepeleri 
arasında yedi kere gidip 
gelmek

IV TAVAF İbadet amacıyla Kâbe’nin 
etrafında yedi kere dön-
mek.

Tabloda hac ile ilgili verilen kavramlar-
dan hangileri yer değiştirirse kavramlar 
ile tanımları doğru eşleşmiş olur?

A) I - III B) I - IV

C) II - III D) III - IV

4. Hac ibadetinin üç farzı bulunur. Bunlar ara-
sında - - - - vardır. 

Verilen cümlede noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) İhrama girmek

B) Kâbe’yi tavaf etmek

C) Arafat’ta vakfe yapmak

D) Şeytan taşlamak
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Sözlükte ziyaret, Kâbe ziyareti anlamına gelen umre, hac mevsiminin dışında istenilen bir vakit-
te yapılan bir ibadettir. Umre yapmak isteyen kimseler mikat sınırında ihrama girer ve Mescid- i 
Haram’a gelir. Umre tavafı için niyet eder ve tavafını yerine getirir. İki rekâtlık tavaf namazını 
kıldıktan sonra Safa tepesine gider. Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y ibadetini yerine getirir 
ve ardından tıraş olarak ihramdan çıkar. Böylece umre ibadetini tamamlamış olur.
Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan veya kutsal toprakları özleyen Müslümanlar, umre 
ibadeti ile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı ve peygamberlik vazifesini gerçekleştirdiği kutsal 
mekânları ziyaret eder ve kendi ülkelerine döndükten sonra hayatlarına yeni bir başlangıç ya-
parak daha özenli bir yaşam sürmeye gayret ederler. Umre yapmakla farz olan hac ibadetinin 
yerine getirilmediğini de unutmamak gerekir.

BİLGİ KÜPÜ
3. Umre ve Önemi

YAZALIM
Umre ibadeti ile ilgili verilen görsellerin altına, yapılan ibadetlerin neler olduğunu yazınız.

Görsel 2.5

Görsel 2.7

Görsel 2.6

Görsel 2.8
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ÇÖZELİM
Bulmacayı çözünüz ve tüm cevapların üzerini çizdikten sonra, sol üst köşeden başlayarak 
tabloda kalan harfleri verilen yazma alanına yan yana yazınız. Böylece tabloda gizlenmiş ayeti 
bulacaksınız. Not: Bulmacada kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış 
olabilir.

1. Arafatta belli bir süre durmak.

2. Kâbe’nin etrafında bir kez dönmek.

3. Bayramdan bir önceki güne verilen 
ad.

4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kabrinin bu-
lunduğu şehir.

5. Beytullah’ın diğer adı.

6. Hac zamanı dışında Kâbe’yi ziyaret 
etmek ve sa’y yapmak.

7. Sa’y yapmaya başlanan tepe.

8. Kâbe’nin etrafında, ibadet amacıyla 
yedi kez dönmek.

9. İhrama giren kişinin Kâbe’ye varınca-
ya kadar yolculuğu esnasında yaptığı 
bir dua.

10. İhrama girme sınırı. 

11. Mescid-i Haram’da yer alan su.

12. Şeytan taşlamanın gerçekleştiği yer.

13. Zilhicce’nin 9. günü tüm hacı adayları-
nın toplandığı yer.

14. Umre yapmak için giyilen kıyafet.

15. Arafat ile Mina arasında yer alan, şey-
tan taşlamak için taş toplanan yer.

16. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi 
kez gidip gelmek.

H A S A F A C U M R E

C I D R A U V A K F E

K M Z E M Z E M E R E

A R A F A T Y N T İ E

B D E E A A İ L A L Y

E A H İ İ D N Ç K İ İ

Ş A V T E H N İ İ T B

A M A M M L R A M Y L

Y T A V A F I A N A E

E F İ L E D Z Ü M S T

AYET
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Aşağıdaki tabloda hac ve umre ibadetinin özellikleri yer almaktadır. Hangi özelliğin hac ibade-
tine, hangi özelliği umre ibadetine ait olduğunu işaretleyerek belirtiniz.

İŞARETLEYELİM

HAC UMRE

Var Yok Var Yok

1. Belirli bir tarihi olmak

2. Vakfe yapmak

3. Şeytan taşlamak

4. Sa’y yapmak

5. Tavaf etmek

6. Kurban kesmek

7. İhrama girmek

8. Müzdelife’de durmak
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Sözlükte “ziyaret, Kâbe ziyareti” anlamları-

na gelen umre, ibadet olarak ihrama girerek 
Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında 
sa’y yapmayı ifade eder. Umre yapmak için 
tıpkı hacda olduğu gibi ilk olarak mikat sını-
rında ihrama girmek gerekir. Bundan sonra 
Mescid-i Haram’a gelerek tavaf ve sa’y ya-
pılır. Hac ibadetinden farklı olarak umrede 
vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme 
yoktur.

Bu parçada umre ile ilgili hangi sorunun 
cevabı yoktur?

A) Umre nasıl yapılır?

B) Umre ne zaman yapılır?

C) Umre kelimesinin anlamı nedir?

D) Umrede hangi ibadetler yapılmaz?

2. Müslümanlar için kutsal toprakları ziyaret 
etmek, Kâbe’de dua etmek, Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) yaşadığı topraklarda gez-
mek ve namaz kıldığı yerlerde namaz kıl-
mak, vahyin indirildiği yerde Kur’an okumak 
çok önemlidir. Hac ibadetini yerine getirme 
fırsatı bulamayan veya kutsal toprakları 
özleyen Müslümanlar, umre amacıyla bu 
mübarek topraklara gider ve ziyaretlerini 
yerine getirirler.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si hac ve umre ibadetlerinin insana ka-
zandırdıkları arasında yer almaz?

A) Vahyin nazil olduğu mekânları görmek

B) Beytullah’ta dua edebilmek

C) Peygamberimiz’in yaşadığı toprakları zi-
yaret etmek

D) Kültürel açıdan bilgimizi arttırmak

3. “Şüphe yok ki, Safa ile Merve, Allah’ın koy-
duğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı zi-
yaret eder veya umre yaparsa onları tavaf 
etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her 
kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphe-
siz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla 
bilir.” (Bakara suresi, 158. ayet.)

Verilen ayette umre sırasında yapılan 
hangi iki ibadet vurgulanmaktadır?

I II

A) Vakfe Tavaf

B) Tavaf Şeytan taşlama

C) Sa’y Tavaf

D) Vakfe Sa’y

4. 
HAC UMRE

I. Farzdır. II. Sünnettir.

III.
Yılda bir kere 

yapılır.
IV.

Yılda bir kere 
yapılır.

V.
Şeytan taşla-

ma yoktur. 
VI.

Şeytan taşla-
ma yoktur.

VII.
Arafat’ta vak-
fe yapılmaz.

VIII.
Arafat’ta vak-

fe yapılır.

Yukarıdaki tabloda verilenlerden hangi-
leri yanlıştır?

A) II - IV - V - VIII

B) IV - V - VI - VII

C) III - IV - V - VI

D) IV - V - VII - VIII
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Kurban; sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Dinî te-
rim olarak ise kurban, Allah’a (c.c.) yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir 
zamanda, uygun nitelikte bir hayvanı ibadet amacıyla kesmektir. Kurban; akıllı, ergenlik çağına 
gelmiş ve zengin olan her Müslüman’ın yükümlü olduğu bir ibadettir. Kurban Bayramı dışında 
kesilen kurban çeşitleri de vardır.

BİLGİ KÜPÜ
4. Kurban İbadeti ve Önemi

DOLDURALIM
Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri doğru ifadelerle doldurunuz.

Kurban Kesecek Kişinin 
Özellikleri

Kurban Keserken Dikkat 
Edilecek Hususlar

Kaç yaşında olmalı? Kaç kişi kesebilir?
Kurban Edilecek 

Hayvanların Diğer 
Özellikleri

Küçükbaş

Büyükbaş

Deve
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SIRALAYALIM
Bir kişinin Kurban Bayramı ve öncesinde yaşadıklarını anlatan cümleleri, zaman sıralaması-
nı dikkate alarak kutucuklara yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

  • Bayram namazı kılmak için evden çıktım.

  • Kurban etlerini fakirlere dağıtırken babama yardımcı oldum.

  • Arefe günü bayram hazırlıkları için aileme yardımcı oldum.

  • Bayram namazındaki hutbeyi dikkatlice dinledim.

  • Babam “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek kurbanımızı kesti.
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KODU ÇÖZELİM
Sembollere denk gelen harfleri bulmacaya yerleştirerek, bulmacada gizlenmiş olan, Alevi- 
Bektaşi geleneğindeki kurban kestikten sonra yapılan duayı bulunuz.

Örnek: K = 
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. • Bir çocuk dünyaya geldiğinde ailesinin 

kestiği kurbana - - - - kurbanı denir. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) de torunu Hz. Ha-
san doğduğunda bu kurbanı kesmiş ve 
Müslümanlara bu davranışı tavsiye et-
miştir.

 • Bir işin ya da bir dileğin gerçekleşmesi 
durumunda kesmek için Allah’a (c.c.) 
söz verilen ve gerçekleştiğinde kesilme-
si gereken kurbana - - - - kurbanı denir.

Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken 
kavramlar hangisinde sırasıyla verilmiş-
tir?

A) Adak - Vacip

B) Akika - Adak

C) Farz - Vacip

D) Akika - Farz

2. Kurban; akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve 
zengin olan Müslümanların yükümlü oldu-
ğu bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de “O hâlde, 
Rabb’in için namaz kıl, kurban kes.” (Kev-
ser suresi, 2. ayet.) buyrulur. Hz. Peygam-
ber de “Kimin hâli vakti yerinde olur da kur-
ban kesmezse mescidimize yaklaşmasın.” 
(İbn Mâce, Edâhî, 2.) buyurarak imkânı 
olan Müslümanları kurban kesmeleri konu-
sunda uyarmıştır.

Bu parçada kurban ibadeti ile ilgili vur-
gulanan temel husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kurban ibadetinin önemi 

B) Kurban edilecek hayvanların cinsi

C) Kurban ibadetinin zamanı

D) Kurban keserken dikkat edilmesi gere-
kenler

3. Kurban ibadeti, Yüce Allah’a teslim olmayı 
ve O’nun emirlerine boyun eğmeyi öğretir. 
İnsanları Allah’a (c.c.) yakınlaştırır ve sami-
miyetle yapıldığı zaman Allah ile araların-
daki bağı güçlendirir. 
Bu parçada altı çizili ifade aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ile ilişkilidir?

A) “Kurbanlık hayvanlarda, onların kurban 
edilme vaktine kadar sizin için faydalar 
vardır…” (Hac suresi, 33. ayet.) 

B) “Biz, her ümmete (Kurban kesmeye uy-
gun) hayvan cinsinden kendilerine rızık 
olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adı-
nı ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli 
kıldık…” (Hac suresi, 34. ayet.)

C) “…Allah’ın kendilerine rızık olarak verdi-
ği kurbanlık hayvanlar üzerine belli gün-
lerde Allah’ın ismini anmaları (kurban 
kesmeleri için) sana (Kâbe’ye) gelsin-
ler…” (Hac suresi, 28. ayet.)

D) “Onların (kurbanın) ne etleri ne de kanla-
rı Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin 
takvanız ulaşır…”  (Hac suresi, 37. ayet.)

4. I. Kurban kesmenin zamanı, bayram na-
mazından sonra başlar ve bayramın son 
günü sabah namazına kadar devam eder. 

 II. Kurban, kesilirken ayakları ile yüzü kıb-
leye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır 
ve “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek 
kurban edilir.

 III. Akika kurbanında Kurban sahibi ve bak-
makla yükümlü olduğu ailesi, kurban 
etinden yiyemez. 

 IV. Kurban edilecek devenin en az beş ya-
şını doldurmuş olması gerekir.

Kurban ibadeti ile ilgili olarak numara-
lanmış cümlelerden hangileri doğru de-
ğildir?

A) I. ve II. B) I. ve III.

C) II. ve IV.  D) III. ve IV.
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Hz. İsmail, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden olup Hz. İbrahim ve Hz. Hacer’in oğ-
ludur.
Küçük yaşta Hz. İbrahim tarafından annesi ile birlikte Mekke’ye getirilmiştir. Hz. İbrahim onları 
koruması için Allah’a (c.c.) dua ederek oradan ayrılmıştır.
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, Allah (c.c.) tarafından imtihan edilmiştir. Baba ve oğul Allah’ın (c.c.) 
emrine itaat edince mükâfatlandırılmıştır.
Yüce Allah tarafından yeri bildirilen Kâbe’yi, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail inşa etmişlerdir.

BİLGİ KÜPÜ

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

DOLDURALIM
Hz. İsmail’in hayatı ile ilgili paragraftaki noktalı yerleri doğru kelimelerle doldurunuz. Not: 
Verilen ifadeler birden fazla kullanılabilir.

Hz. İsmail’in babası ………………………………. ve annesi ……………………………….’dir. Babası, 
Hz. İsmail’i ve annesini, Mekke’de kimsenin bulunmadığı ıssız ve kurak bir tepeye bıraktı.

………………………………., ıssız bir vadide oğlu ile baş başa kaldı.…………………………… ise 
eşi ve oğlundan uzaklaştıktan sonra Allah’a (c.c.) dua etti. Yüce Allah, duasını kabul etti. Çölün 
ortasında suyu tükenen …………………………….’e bebeği için su aradığında Yüce Allah onlara 
………………………. suyunu ikram etti. 

……………………………….  zaman zaman oğlunu ve eşini ziyaret etmek için Mekke’ye geldi, onlarla 
ilgilenip vakit geçirdi. Oğlu babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince Hz. İbrahim, Allah (c.c.) 
tarafından Hz. İsmail ile imtihan edildi. Baba ve oğul Allah’ın (c.c.) emrine itaat edince mükâfatlan-
dırıldı. 

Aradan yıllar geçti, ……………………………… büyüdü ve evlendi. Sözüne sadık, sabırlı, iyi bir insan 
oldu. Halkına namazı ve zekâtı emretti. Böylece Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandı. Allah (c.c.) 
da Hz. İsmail’i âlemlere üstün kıldı. Hz. İbrahim bir gün oğlunu ziyarete geldi. Oğluna, Allah’ın (c.c.) 
kendisi için bir ev inşa etmelerini emrettiğini söyledi. 

Kâbe’nin yapılacağı yer ………………………………… tarafından bildirildi. Baba ve oğul……………
…………….’nin temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladı. ………………………………. babasına 
taş getirerek yardım etti ve nihayet ………………………. tamamlandı. …………………………………  
ve ………………………… Kâbe’nin çevresini tavaf ederek Yüce Allah’a “… Ey Rabb’imiz! Bizden 
kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” (Bakara suresi, 127. ayet.)  
şeklinde dua ettiler.

Hz. İbrahim

Hz. İsmail

Hz. Hacer

Allah (c.c.)

Zemzem

Kâbe
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YAZALIM

  ➥ “İbrahim şöyle dedi: ‘Ben Rabb’ime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol göstere-
cektir. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi.’ (Sâffât suresi, 99-100. ayetler.)

  ➥ “Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik.” (Sâffât 
suresi, 101. ayet.)

  ➥ “… Dedi ki: ‘Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bu-
lacaksın.’” (Sâffât suresi, 102. ayet.)

  ➥ “İsmail’i, Elyesa’yı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir.” (Sâd suresi, 48. ayet.)

  ➥ “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi.” (Mer-
yem suresi, 54. ayet.)

  ➥ “Halkına namazı ve zekâtı emrederdi ve rabbinin rızasına ermişti.” (Meryem suresi, 55. ayet.)

  ➥ “İsmail’i, Elyesa’yı, Yûnus’u ve Lût’u da hidayete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmış-
tık.” (En’âm suresi, 86. ayet.)

Hz. İsmail (a.s.);

  ➥ Sâlih bir insandı.

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

  ➥  ..............................................................................................................................................

Aşağıdaki ayetlerden hareketle Hz. İsmail’in (a.s.) sahip olduğu özellikleri örnekteki gibi ya-
zınız. 

63

2. Ünite7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



KONU DEĞERLENDİRME 5
1. Hz. İbrahim, küçük yaştaki oğlu İsmail’i 

ve hanımı Hacer’i Mekke’ye götürmüş, 
Kâbe’nin bulunduğu yere bırakmış, onları 
koruması için Allah’a (c.c.) dua ederek ora-
dan ayrılmıştır. O zamanlarda Mekke’de 
hiç kimse oturmadığı gibi yiyecek yemek ve 
içecek su da yoktu. Hz. Hacer su ve erzakın 
tükenmesi üzerine çaresiz kalmış, gayretle 
su arayışına girişmiş ve nihayet mucizevi 
bir şekilde kaynayan zemzem suyunu bu-
lunca rahatlayıp Allah’a (c.c.) şükretmiştir. 
Daha sonra Cürhümlüler gelip Mekke civa-
rına yerleşmişler ve Hz. İsmail bu kabileden 
bir kızla evlenmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kâbe’nin yeri Allah (c.c.) tarafından Hz. 
İbrahim’e bildirilmiştir.

B) Mekke Hz. İbrahim’in ailesini buraya 
yerleştirmesinden sonra gelişmiştir.

C) Zemzem suyu Yüce Allah’ın Hz. İsmail 
ve Hz. Hacer’e bir lütfudur.

D) Hz. Hacer oğlunun ihtiyaçlarını karşıla-
mak için büyük bir çaba sarf etmiştir.

2. Hz. İsmail ile ilgili,

 I. Babası gibi kendisi de peygamberdir.

 II. Halkına namazı ve zekâtı emretmiştir.

 III. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail birlikte Kâbe’yi 
inşa etmişlerdir.

 IV. Mısır’da yaşamış ve orada peygamber-
lik yapmıştır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I ve III B) II ve IV

C) I, II ve III D) I, II ve IV

3. (I) Hz. İsmail, Hz. İbrahim’in oğludur. (II) 
Allah’ın (c.c.) emri ile babası tarafından 
annesiyle Medine şehrine yerleştirilmiştir. 
(III) Hz. İsmail için Kur’an-ı Kerim’de, “…
Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. 
Bir resûl, bir nebî idi.” (Meryem suresi, 54. 
ayet.) denilerek onun üstün ahlaki nitelikle-
re sahip bir kişi olduğu vurgulanmaktadır. 
(IV) Babası ile birlikte Kâbe’yi inşa ederek 
ilk tavafı yapmışlardır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yanlış bir bilgi bulunmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

4. “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber 
Beytullah’ın temellerini yükseltiyor, (şöyle 
diyorlardı.) Ey Rabbimiz! Bizden bunu ka-
bul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. 
Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden 
kıl, neslimizden de sana itaat eden bir üm-
met çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, 
tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça ka-
bul eden, çok merhametli olan ancak sen-
sin.” (Bakara suresi, 127-128. ayetler.) 

Verilen ayetlere göre Hz. İbrahim ve Hz. 
İsmail ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Tövbe ederek kendilerinden sonra gele-
cekler için dua etmişlerdir.

B) Kâbe’nin yapımında beraber çalışmış-
lardır.

C) Nasıl ibadet edileceğini öğrenmek için 
Allah’a (c.c.) dua etmişleridir.

D) Hz. İbrahim, oğlunu Allah’ın (c.c.) emriy-
le Mekke’ye getirmiştir.
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“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)
Tüm peygamberler tevhid inancının gereği olarak insanları Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine 
inanmaya davet etmişlerdir. Fakat peygamberlerin tevhid mücadelesine rağmen Allah’ı (c.c.) 
inkâr edenler daima var olmuştur. Yüce Allah En’am suresi, 162. ayetiyle Müslümanların nama-
zıyla, niyazıyla, kurbanıyla, doğumundan ölümüne kadar bütün varlığıyla hayatının tamamını 
Yüce Allah’a adamasını emretmiştir. 

BİLGİ KÜPÜ
6. Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi, 162. Ayet ve Anlamı

YORUMLAYAYIM
Verilen ayeti ibadetleri yerine getirme amacımız açısından yorumlayınız.

“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah 
içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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BULALIM
Aşağıdaki simgelere karşılık gelen harfleri kutucuklardaki yerlerine koyarak hangi ayetin ya-
zılı olduğunu bulunuz. 
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YAZALIM
Metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

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

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

2. Peygamberler insanları neye davet etmişlerdir? 

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

 ...........................................................................................................................................................
3. İnsan hayatının anlamı nedir?

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

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

………………...……………….…………………

Tüm peygamberler tevhid inancını benimsemiş ve in-
sanları, bir olan Allah’a (c.c.) inanmaya davet etmiş-
lerdir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) de Al-
lah’tan (c.c.) aldığı emirleri insanlara tebliğ etmiştir. Hz. 
İbrahim’in (a.s.) dininin devamı olarak insanları doğru 
yola iletmek ve Hakk’a yöneltmek için çabalamıştır. 
Kendisinin müşriklerden olmadığını, tek olan Yüce 
Allah’a inandığını sözleri ve yaşayışıyla ifade etmiş; 
insanları da Allah’a (c.c.) şirk koşmama hususunda uyarmıştır. Cahiliye döneminde putlara 
adanarak kesilen kurbanların şirk olduğunu ve kurbanların sadece Allah (c.c.) adına kesilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Nitekim Resulullah (s.a.v.) bir bayram günü kurban olarak iki koç kesmiş 
ve onları kıbleye doğru yatırdığında şöyle dua etmiştir: “Ben hanif (hakka yönelmiş) olarak, 
yüzümü gökleri ve yeri yaratan (Allah)’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim 
namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı 
yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah’ım (bu kurban) senden-
dir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin (rızan) için sunulmuştur.” (İbn Mâce, Edâhi, 1.)

Peygamberlerin tevhid mücadelesine rağmen Allah’ı (c.c.) inkâr edenler daima var olmuştur. 
Yüce Allah En’am suresi, 162. ayetiyle inanmayan veya putlara tapan bu kimselere karşılık 
Müslümanların namazıyla, niyazıyla, kurbanıyla, doğumundan ölümüne kadar bütün varlığıyla 
hayatının tamamını Yüce Allah’a adamasını emretmiştir. Çünkü hayatlarını Allah’a (c.c.) ada-
yanlar muhakkak kurtuluşa erecektir. İnkâr edenler ve kötülükte direnenler ise Yüce Allah’ın 
huzuruna varılacağı gün gerçeği apaçık göreceklerdir. 

Görsel 2.9
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KONU DEĞERLENDİRME 6
1. Yüce Allah tarafından görevlendirilen bütün 

peygamberler tevhid inancını benimsemiş 
ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) inanma-
ya davet etmişlerdir. Tevhid inancına göre 
kâinatı ilkin var eden ve bu eylemleri her an 
devam ettiren Allah’tır. O’ndan başka yara-
tıcı yoktur. Ve insan Allah’ın (c.c.) birliğine 
iman edip bütün amellerini sırf O’nun rıza-
sını gözeterek yapmalıdır. 

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiy-
le doğrudan ilişkilidir?

A) “Orada koltuklara kurulmuş olarak bulu-
nurlar ne yakıcı sıcak görülür ne de don-
durucu soğuk.” (İnsan suresi, 13. ayet.)  

B) “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yarat-
makla yorulmayan Allah’ın, ölüleri di-
riltmeye de gücünün yeteceğini düşün-
mezler mi? Evet O, her şeye kadirdir.” 
(Ahkâf suresi, 33. ayet.)  

C) “…Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru!” (Bakara suresi, 201. 
ayet.)

D) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kur-
banım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’am suresi, 
162. ayet.)

2. “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurba-
nım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin 
Rabbi Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. 
ayet.)

Bu ayetteki altı çizili ifadeler aşağıdaki 
kavramlardan hangisine işaret eder?

A) Tevhid

B) Tebliğ

C) Dua

D) Tevekkül

3. “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurba-
nım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin 
Rabb’i Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. 
ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisine deği-
nilmemiştir?

A) İbadetlerin yalnızca Allah (c.c.) için yapı-
lacağına

B) Nafile ibadetlerin yerine getirilmesinin 
önemine

C) İslam dininin tevhid inancına verdiği 
öneme

D) İnsanın ömrünü Allah (c.c.) yolunda ge-
çirmesine  

4. Câbir b. Abdullah anlatıyor: “Hz. Peygam-
ber bir bayram günü kurban olarak iki koç 
kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman 
şöyle dedi: ‘Ben hanif (hakka yönelmiş) ola-
rak, yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a 
çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüp-
hesiz benim namazım, kurbanım, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin Rabb’i olan Allah için-
dir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla 
emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. 
Allah’ım bu kurban sendendir ve Muham-
med ile ümmeti tarafından senin rızan için 
sunulmuştur.’” (İbn Mâce, Edâhî, 1.)

Bu hadiste vurgulanan asıl husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamber Müslümanların ilkidir.

B) Kurban ibadeti kıbleye doğru dönülerek 
gerçekleştirilmelidir.

C) İbadetler sadece Allah’ın rızası gözetile-
rek yapılmalıdır.

D) İnsan, tek olan Yüce Allah’a inandığını 
sözleri ile göstermelidir.
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ÇÖZELİM
Ünitenin geneli ile ilgili bulmacayı çözünüz.

1. İmkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yap-
maları ve kabeyi tavaf etmeleridir.

5. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerülesved’in hizasından başlayarak saat yö-
nünün tersine doğru, yedi defa Kâbe’nin etrafında ibadet amacıyla dönmek.

7. Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yer.

9. İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı dua.

11. Hacda Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yer.

14. Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabet.

15. Safa ile Merve tepeleri arasında, Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört 
gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmek.

16. Arafat’a çıkma vakti.

17. Müslümanlarca önemli kabul edilen ve Mescid-i Haram’dan çıkan su.

2. Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir alan.

3. Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda ve bugün Mescid-i Haram sınırları içinde kalan iki 
tepeden biri.

4. Kâbe’nin bir köşesinde bulunan siyah renkli taş.

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir.

7. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu şehir.

8. Hac mevsiminin dışında istenilen bir vakitte ihrama girip tavaf ve sa’y ibadetini yaptıktan 
sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan bir ibadet.

10. Arafat’ta belli bir süre durmak.

12. Hac ibadeti yapmak için giyilen kıyafet.

13. Hz. İsmail’in (a.s.) annesi.

Soldan sağa

Yukarıdan aşağıya
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1. ve 2. soruları verilen panoya göre cevaplayınız.

KURBAN İBADETİ

1. KONU 2. KONU 3. KONU

DENİLEREK

EKBER

BİSMİLLAHİ

ALLAHU

KURBAN

KESİLİR

ŞÜKÜR

KESİLEN

AKİKA

KURBANDIR

ALLAH’A

AMACIYLA

ORTAKLAŞA

ARASINDA

EDİLİR

İNEK

1-7 KİŞİ

KURBAN

Zeynep 7. sınıfa giden bir öğrencidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde görmüş olduğu “kurban 
ibadetinin önemi” konusundan kendi cümleleriyle özetler çıkarmaktadır. Çıkardığı bu özet cüm-
leleri konu gruplarına göre kelimelere ayırarak ders çalışma masasının önünde bulunan panoya 
yapıştırmıştır.

1. Zeynep’in not ettiği ikinci konu akika kurbanının hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Allah’a şükür amacıyla kesilen bir kurbandır.

B) Yeni bir çocuğu doğan Müslümanlar kesebilir.

C) Hz. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

D) Kesilen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

2. Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan de-
ğildir?

A) Kurban kesilirken ne deriz?

B) İnek en fazla kaç kişi ile ortaklaşa kurban edilebilir?

C) Akika kurbanının kesilmesinin amacı nedir?

D) Kaç çeşit kurban vardır?

1. 

A)

Ye

Hz. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

1. 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 

A)

Ye

. Peygamber (s.a.v.) kesilmesini tavsiye etmiştir. 

silen kurbandan aile fertleri de yiyebilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in üç cümlesinde cevabını bulacağımız sorulardan 
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3. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, “akıllı, 
ergenlik çağına ulaşmış ve yolculuğa hem 
sağlık hem de ekonomik olarak gücü ye-
ten her Müslüman’ın ömründe bir defa hac 
ibadetini yerine getirmesinin farz olduğunu” 
öğrenen Zeynep bazı akrabalarına hacca 
gidip gitmediklerini sormuş ve onlardan 
bazı cevaplar almıştır.

Ahmet amca: “Çok şükür, ekonomik duru-
mum yerinde ancak sağlık durumum hacca 
gitmeme engel oluyor. Düzenli olarak has-
tanede tedavi görmek zorundayım. Allah 
sağlık verirse ilk işim hacca gitmek olacak.”

Firdevs yenge: “Allah nasip etti ve yıllar 
önce hac ibadetimi yerine getirdim çok şü-
kür. Ne güzel bir ibadet! Allah herkese na-
sip etsin.”

Tahsin dayı: “Sağlığım da ekonomik duru-
mum da yerinde çok şükür ama Mekke’de 
havanın çok sıcak olduğunu duymuştum. 
Bu yüzden sürekli erteliyorum.”

Ali: “Zeynep abla! Ben daha yedi yaşında-
yım. Ama büyüyünce Allah nasip ederse 
kesin gideceğim hacca. Çok merak ediyo-
rum ve çok istiyorum.”

Buna göre hangisinin cevabı hacca git-
meye engel bir durum içermektedir? 

A) Ahmet amca

B) Firdevs yende

C) Tahsin dayı

D) Ali

4. Öğretmen tahtaya haccın yapılışını mad-
deler hâlinde ve karışık olarak yazmış; 
öğrencilerden doğru şekilde sıralamalarını 
istemiştir.

 I. Farz olan ziyaret tavafını yapmak

 II. Mikat sınırlarında ihrama girmek

 III. Müzdelife vakfesini yapmak

 IV. Arife günü Arafat’a çıkarak vakfe yap-
mak

 V. Kurban kesmek ve tıraş olarak ihram-
dan çıkmak

 VI. Mina’da şeytan taşlamak

 VII. Safa ve Merve arasında sa’y yapmak

Haccın yapılışına uygun olarak doğru sı-
ralanış aşağıdakilerden hangisidir?

A) II - VII - I - IV - VI - III - V
B) I - II - V - IV - III - VI - VII
C) II - VII - IV - I - V - III - VI
D) II - IV - III - VI - V - I - VII

5. • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. 
Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (En-
biya suresi, 85. ayet.)

  • “İsmail’i, Elyesa’yı, Zülkifl’i de an. Hepsi 
iyilerdendir.” (Sâd suresi, 48. ayet.)

  • “İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’u da hi-
dayete erdirdik. Hepsini âlemlere üstün 
kıldık.” (En’âm suresi, 86. ayet.)

Verilen ayetlere göre Hz. İsmail ile ilgili 
olarak hangisi söylenemez?

A) Diğer peygamberlerle anılmaktadır.

B) Ahlaki özellikleriyle övülmektedir.

C) Adı Kur’an’da zikredilmektedir.

D) Mekke’de yaşamış bir peygamberdir.
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6. Bayram demek biraz da çocukluk demek-
ti. Bayramı çocuklar renklendirir ve onu 
bir şenliğe çocuklar çevirirdi. Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinden getirilip belli noktalarda 
satışına başlanan kurbanlıklar bayramın 
habercisi olurdu. Mahalleye ilk giren kur-
banlık koç, ardından diğerlerini de çağırır-
dı. Eve gelen o koçlar artık bayrama kadar 
özellikle çocukların tek eğlencesi olurdu. 
Kurban Bayramı’nın bütün bu sevincinin 
yanında manevi boyutu daha derin anlam-
lar taşır. Allah’a (c.c.) bağlılığı temsil eden 
kurban kelimesi “yakınlık, yakınlaşma” an-
lamına gelir. Demek ki kurban keserek O’na 
yakınlaşıyor; Allah’ın emrine boyun eğmiş 
ve kulluk bilincimizi koruduğumuzu canlı bir 
biçimde ortaya koymuş oluyoruz. Kur’an’da 
kurbanın kan ve etinin değil kurban kesenin 
samimiyetinin Allah’a (c.c.) ulaşacağının 
belirtilmesi de buna işaret eder.

Bu metinde verilen temel mesaj aşağı-
daki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?

A) “Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu 
düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlaslı 
kimseler kıldık.” (Sâd suresi, 46. ayet.)

B) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kur-
banım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 
162. ayet.)

C) “O ki, hanginizin daha güzel davranaca-
ğını sınamak için ölümü ve hayatı yarat-
mıştır…” (Mülk suresi, 2. ayet.)

D) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve 
herkes, yarına ne hazırladığına baksın. 
Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıkla-
rınızdan haberdardır.” (Haşr suresi, 18. 
ayet.)

7. Yüce Allah Müslümanlarından ibadetleri-
nin, iyiliklerinin ve bütün hayatlarının ken-
disi için olmasını istemiş ve şöyle buyur-
muştur: “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, 
kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 
162. ayet.)

Buna göre,

 I. Yeni bir araba alan Ömer, Allah’a (c.c.) 
şükretmek için bir kurban kesti ve etini 
ihtiyaç sahiplerine dağıttı.  

 II. Hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de 
insanlara yardım etmek isteyen Meh-
met, yakın zamanda meydana gelen 
doğal afette zarar görenler için okulda 
bir yardım kampanyası başlattı. 

 III. Ayşe etrafında gördüğü çöpleri hemen 
toplardı. Çünkü çevreyi kirletmenin gü-
nah olduğunun ve olumsuz sonuçları-
nın hayatımızı kötü etkileyeceğinin bi-
lincindeydi.

durumlarından hangileri ayette verilen 
mesaja olumlu yönde bir örnektir? 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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muştur: “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, 
kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 

 I. Yeni bir araba alan Ömer, Allah’a (c.c.) 
şükretmek için bir kurban kesti ve etini 

 II. Hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de 

çeşitli yörelerinden getirilip belli noktalarda 
satışına başlanan kurbanlıklar bayramın 
habercisi olurdu. Mahalleye ilk giren kur-
banlık koç, ardından diğerlerini de çağırır-
dı. Eve gelen o koçlar artık bayrama kadar 
özellikle çocukların tek eğlencesi olurdu. 
Kurban Bayramı’nın bütün bu sevincinin 
yanında manevi boyutu daha derin anlam-
lar taşır. Allah’a (c.c.) bağlılığı temsil eden 

B)

lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 
162. ayet.)

 ki, hanginizin daha güzel davranaca-
ğını sınamak için ölümü ve hayatı yarat-
mıştır…” (Mülk suresi, 2. ayet.)
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çeşitli yörelerinden getirilip belli noktalarda 
satışına başlanan kurbanlıklar bayramın 
habercisi olurdu. Mahalleye ilk giren kur-
banlık koç, ardından diğerlerini de çağırır-
dı. Eve gelen o koçlar artık bayrama kadar 
özellikle çocukların tek eğlencesi olurdu. 
Kurban Bayramı’nın bütün bu sevincinin 
yanında manevi boyutu daha derin anlam-
lar taşır. Allah’a (c.c.) bağlılığı temsil eden 
kurban kelimesi “yakınlık, yakınlaşma” an-
lamına gelir. Demek ki kurban keserek O’na 
yakınlaşıyor; Allah’ın emrine boyun eğmiş 
ve kulluk bilincimizi koruduğumuzu canlı bir 
biçimde ortaya koymuş oluyoruz. Kur’an’da 
kurbanın kan ve etinin değil kurban kesenin 
samimiyetinin Allah’a (c.c.) ulaşacağının 
belirtilmesi de buna işaret eder.

Bu metinde verilen 
daki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?

A) “Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu 
düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlaslı 
kimseler kıldık.” (Sâd suresi, 46. ayet.)

B) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kur-
banım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 
162. ayet.)

 ki, hanginizin daha güzel davranaca-
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muştur: “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, 
kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlem-
lerin Rabb’i Allah içindir.’” (En’âm suresi, 
162. ayet.)

 I. Yeni bir araba alan Ömer, Allah’a (c.c.) 
şükretmek için bir kurban kesti ve etini 
ihtiyaç sahiplerine dağıttı.  

 II. Hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de 
insanlara yardım etmek isteyen Meh-
met, yakın zamanda meydana gelen 
doğal afette zarar görenler için okulda 

 III. Ayşe etrafında gördüğü çöpleri hemen 
toplardı. Çünkü çevreyi kirletmenin gü-
nah olduğunun ve olumsuz sonuçları-
nın hayatımızı kötü etkileyeceğinin bi-
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8. “Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Al-
lah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıl-
dık. Onlarda sizin için hayır vardır ... On-
lardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını 
gizleyen - gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte 
bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin 
istifadenize verdik.” (Hac Suresi, 36. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kurban etinin tamamını kendimize sak-
lamak önemlidir.

B) Yüce Allah kurban etini paylaşmamızı 
tavsiye etmiştir.

C) Kurban edilecek hayvanın büyükbaş ol-
ması gerekir.

D) İhtiyacını gizleyen fakirlerden haberdar 
olmak zordur.

9. Hac veya umre yapan Müslümanlar Mek-
ke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) 
biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 
inanan müslümanlar ile birlikte Medine’ye 
hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-
yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 
içindedir.
Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Medineliler İslam’ı kendi rızaları ile seç-
mişlerdir.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri Medi-
ne’dedir.

C) Medine, hac ve umre yapanlar için 
önemli bir ziyaret yeridir.

D) Mescid-i Nebi’yi ziyaret etmek haccın 
farzlarındandır.

10. 7. sınıf öğrencisi Mehmet hac ibadetini ye-
rine getirmiş olan bazı akrabalarına bu iba-
detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 
ve verilen cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 
vurgu yapmaktadır?

A) Rıza amca: “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

B) Öznur teyze: “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

C) Dilaver ağabey: “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

D) Ayşegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 
zemzem suyunu vermesi olayını düşün-
müş ve çok etkilemiştim. İnsan Rabb’ine 
sığınıp O’na yönelince O, insanı asla 
yalnız ve çaresiz bırakmaz.”
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farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

 “Haccın beni en çok 
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nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
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ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
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farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 
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nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 
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 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 
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nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
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rak öğrendim Mehmet’im.”

 “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-
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lah’ın rahmetini araması, Allah’ın da ona 

ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
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ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
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 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
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ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

farzlarındandır.

7. sınıf öğrencisi Mehmet hac ibadetini ye-
rine getirmiş olan bazı akrabalarına bu iba-
detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-

lardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını 
gizleyen - gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte 
bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin 
istifadenize verdik.” (Hac Suresi, 36. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Ku

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

şegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

lardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını 
gizleyen - gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte 
bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin 
istifadenize verdik.” (Hac Suresi, 36. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Kurban etinin tamamını kendimize sak-
lamak önemlidir.

B) Yüce Allah kurban etini paylaşmamızı 
tavsiye etmiştir.

C) Kurban edilecek hayvanın büyükbaş ol-
ması gerekir.

D) İh
olmak zordur.

9. Hac veya umre yapan Müslümanlar Mek-
ke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) 
biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 
inanan müslümanlar ile birlikte Medine’ye 
hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-
yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 
Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden 

farzlarındandır.

7. sınıf öğrencisi Mehmet hac ibadetini ye-
rine getirmiş olan bazı akrabalarına bu iba-
detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 
ve verilen cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 

 “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-
rak öğrendim Mehmet’im.”

D) Ayşegül abla: “Safa ve Merve tepeleri 
arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Al-

farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-

istifadenize verdik.” (Hac Suresi, 36. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşılabilir?

rban etinin tamamını kendimize sak-
lamak önemlidir.

ce Allah kurban etini paylaşmamızı 
tavsiye etmiştir.

rban edilecek hayvanın büyükbaş ol-
ması gerekir.
İhtiyacını gizleyen fakirlerden haberdar 
olmak zordur.

Hac veya umre yapan Müslümanlar Mek-
ke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) 
biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 
inanan müslümanlar ile birlikte Medine’ye 
hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-
yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 
edilir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Mek-
ke’nin fethinden sonra orada kalmamış, 
vefat edene kadar Medine’de yaşamıştır. 

10. 7. sınıf öğrencisi Mehmet hac ibadetini ye-
rine getirmiş olan bazı akrabalarına bu iba-
detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 
ve verilen cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 
vurgu yapmaktadır?

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 

etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
ğinin ne demek olduğunu orada yaşaya-

bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 

 “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

 “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

Verilen ayetten hareketle aşağıdaki so-

rban etinin tamamını kendimize sak-

ce Allah kurban etini paylaşmamızı 
tavsiye etmiştir.

rban edilecek hayvanın büyükbaş ol-
ması gerekir.

tiyacını gizleyen fakirlerden haberdar 
olmak zordur.

Hac veya umre yapan Müslümanlar Mek-
ke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) 
biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 
inanan müslümanlar ile birlikte Medine’ye 
hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-
yet’in orada güçlenmeye başlaması nede-
ni ile Medine önemli bir şehir olarak kabul 

rine getirmiş olan bazı akrabalarına bu iba-
detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 
ve verilen cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 
vurgu yapmaktadır?

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

nur teyze:
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 

C)

Şimdi hep o tadı arıyorum.”

ce Allah kurban etini paylaşmamızı 

rban edilecek hayvanın büyükbaş ol-

tiyacını gizleyen fakirlerden haberdar 
olmak zordur.

Hac veya umre yapan Müslümanlar Mek-
ke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) 
biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 
inanan müslümanlar ile birlikte Medine’ye 
hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-

detle ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş 
ve verilen cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 
vurgu yapmaktadır?

A) Rıza amca: “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

nur teyze:
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 

ce Allah kurban etini paylaşmamızı 

rban edilecek hayvanın büyükbaş ol-

biri olan Medine’yi de ziyaret ederler. 622 
yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine 

hicret eder. Müslümanların büyük çoğun-
luğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslami-

nur teyze:

tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-

gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 

ve verilen cevapları derlemiştir.ce Allah kurban etini paylaşmamızı 

rban edilecek hayvanın büyükbaş ol-

tiyacını gizleyen fakirlerden haberdar 

bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-

 “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün- “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

nur teyze: “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 

Buna göre aşağıdaki cevaplardan han-
gisi hac ibadetinin toplumsal önemine 

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-

 “Ah evladım! Nasıl anlatılır 
bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe et-
tim. Bir daha da eski olumsuz davranış-
larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

 “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

Allah kabul etmiştir.”

nur teyze: “Hayatımın en güzel gün-
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

larımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah 
Allah kabul etmiştir.”

B) Öznur teyze:
leriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve 
bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”Şimdi hep o tadı arıyorum.”

farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-

bol bol dua etmek beni çok etkilemişti. 
Şimdi hep o tadı arıyorum.”

Dilaver ağabey: “Haccın beni en çok 
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-

Şimdi hep o tadı arıyorum.”

Dilaver ağabey:

farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-

Di
etkileyen yönü milyonlarca Müslüma-
nın aynı amaca yönelmesi, aradaki tüm 
farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-

C) Di

farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşli-
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11 ve 12. soruyu verilen bilgilerden yola çıkarak cevaplayınız.

UMRE PROGRAMI

1. GÜN: Sabah namazı ile birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrini ziyaret, Ravza-i Mu-
tahhara’nın selamlanması, sahabi kabristanlığını ziyaret.

2. GÜN: Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli 
Mescit ziyareti.

3. GÜN: Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak-
şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin 
gerçekleştirilmesi.

4. GÜN: Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

11. Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, III ve IV

12. Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini yap-
mamıştır?

A) Kurban kesmiştir.

B) İhrama girmiştir.

C) Tavaf yapmıştır.

D) Sa’y yapmıştır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) 

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

A) I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

A) I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

A) I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

A) I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

UMRE PROGRAMI

 Sabah namazı ile birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrini ziyaret, Ravza-i Mu-

 Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli 

 Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak-
şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin 

UMRE PROGRAMI

 Sabah namazı ile birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrini ziyaret, Ravza-i Mu-
tahhara’nın selamlanması, sahabi kabristanlığını ziyaret.

 Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli 
Mescit ziyareti.

3. GÜN:

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

I ve II

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

UMRE PROGRAMI

 Sabah namazı ile birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrini ziyaret, Ravza-i Mu-
tahhara’nın selamlanması, sahabi kabristanlığını ziyaret.

 Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli  Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli 
Mescit ziyareti.

3. GÜN: Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak- Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak-
şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin 
gerçekleştirilmesi.

4. GÜN: Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

11. Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri 

I ve II B)  I, III ve IV

Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden hangisini 

 Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli  Uhud Şehitliği, Hendek Şavaşı’nın gerçekleştiği yer, Kuba Mescidi ile İki Kıbleli 

 Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak- Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak-
şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin 
gerçekleştirilmesi.

4. GÜN: Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla- Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır

 B) II ve III C) II ve IV D) I, III ve IV

 Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak- Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak- Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak- Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, ak-
şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin şam namazının ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin 

 Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla- Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

 II ve III C) II ve IV

 Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

yanlıştır?

 Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-

 II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

 IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

 Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla- Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşla-
ma bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamber’imizin doğduğu yeri ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır. 

Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

 D) II ve IV D)

 III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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Notlarım
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3. Ünite7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3.
ÜNİTE

AHLAKİ DAVRANIŞLAR

KONULAR

✦  Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

✦  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)

✦  Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

77



1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

Ahlak kelimesi mizaç, tabiat, huy gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise ahlak, insanlarda bulunan 

iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır. Davranış, 

insanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir. İnsan kötü tutum ve davranışlardan 

uzaklaşıp ahlaki ilkelere yaklaştığı zaman güzel davranışlar sergiler. Güzel davranışların arttığı 

bir toplumda ise huzur ve güven ortamı oluşur. Temel ahlaki değerler ve anlamları aşağıda ve-

rilmiştir:

Adalet: Hakkı ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve 

doğruluk anlamlarına gelir. 

Dostluk: İki insan arasında derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir. 

Dürüstlük: İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır. 

Öz denetim: Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendi-

ni kontrol edebilmesidir. 

Sabır: Zor durumlar karşısında insanın dünya ve ahiret yararlarını düşünerek Allah’a (c.c.) sığı-

nıp güvenmesi, bela ve felaketlere direnç göstermesidir.

Saygı: Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir. 

Sevgi: İnsanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur. 

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi anlamlarına gelir. İnsanın Al-

lah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu kulluktur. Yüce Allah, toplumlara peygamberler göndere-

rek onlara bu sorumluluklarını hatırlatmıştır.

Vatanseverlik: Vatanını, milletini sevmek, bu uğurda her türlü özveride bulunmak demektir. İs-

lam dini, Müslümanları vatanını sevmeye ve korumaya teşvik etmiştir. Bu nedenle şehitlik ve 

gazilik övülen mertebeler olmuştur.

Yardımseverlik: Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi sev-

mek demektir. 

BİLGİ KÜPÜ
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YAZALIM
Aşağıdaki durumlarda yapmanız gerekenleri yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

Arkadaşlarınla 
oyun oynarken 

kural ihlali yaptın 
fakat kimse seni 

görmedi.

Okulda düzen-
lenen kermeste 

sattığın bir ürünün 
kenarında kırık 

olduğunu fark ettin.

Arkadaşın sana bir 
sır verdi ve asla 

kimseye söyleme-
meni istedi.

Çok yakın arka-
daşın başka bir 

öğrenciye haksızlık 
etti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................
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EŞLEŞTİRELİM
Aşağıda verilen kelimeleri uygun tanımlarla eşleştiriniz.

ÖZ DENETİM 

SAYGI

YARDIMSEVERLİK

SORUMLULUK

ADALET

DÜRÜSTLÜK

VATANSEVERLİK

SEVGİ

DOSTLUK

SABIR

Hakkı olana hakkını vermek.

İnsanın kendi davranışlarını kontrol etmesi.

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına 
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

Vatanı ve milletini sevmek, bu uğurda özveride bulun-
mak.

Bir kimseye veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü 
davranmaya sebep olan duygu.

Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için 
kullanma isteği, hayırseverlik.

Başa gelen sıkıntılara karşı dayanma gücü.

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve 
bağlılık göstermeye yönelten duygu.

İnsanın sözünde ve davranışlarında dosdoğru olması.

Sevilen ve güvenilen arkadaş ile olan yakınlık.
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YAZALIM
Aşağıda kelimeleri karışık olarak verilmiş olan hadisleri noktalı yerlere yazınız. 

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

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

........................................................................................................................ (Buhârî, İman, 7.)

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

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

........................................................................................................................ (Tirmizî, Birr, 55.)

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

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

........................................................................................................................ (Buhârî, İman, 5.)

MÜSLÜMAN

DİLİNDEN

BİR ŞEY

İSTEMEDİKÇE

GÜVEN İÇİNDE

PEŞİNDEN

GERÇEK 
ANLAMDA

OLDUKLARI

İYİ

SİZDEN BİRİ

MÜSLÜMAN

ETSİN

KARDEŞİ
İÇİN DE

MÜSLÜMANLARIN

YAP Kİ

KENDİSİ İÇİN 
İSTEDİĞİNİ

ELİNDEN

KÖTÜLÜĞÜN

OLAMAZ

VE

ONU

İMAN ETMİŞ

KİMSEDİR

YOK
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HATIRLAYALIM

SEÇELİM

Aşağıdaki noktalı yerlere güzel ahlaki tutum ve davranışlarla ilgili örnekler yazınız.

Tabloda verilen olumlu davranışları seçiniz ve kutucukların içinde yazan ifadeyi yuvarlak içi-
ne alınız. 

GÜZEL AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Saygı Vatanseverlik Zulüm Sabır İsraf

Açgözlülük Ölçülü olmak Kibir Cimrilik Gıybet

Dürüstlük Yardımseverlik Temizlik Nefret Güler yüzlülük

Nezaket Sorumluluk Yalan Haset Adalet

Empati Hayvanlara eziyet Merhamet İyilik İkiyüzlülük
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İŞARETLEYELİM
Cümleleri okuyarak size uygun olan yüz ifadesini � ile işaretleyiniz.

Beni Rabb’im yarattı, şerefli bir varlık olduğumu hiç aklımdan çıkarmam.

Konuşurken kırıcı sözler söylemem.

Arkadaşlarıma karşı katı yürekli olmam.

Kendim için istemediğimi başkaları için de istemem.

İnsanlara adil davranmaya çalışırım.

Asla yalan söylemem.

Dürüstlük en önemli ilkemdir.

Başıboş yaratılmadığımın farkındayım.

Anneme ve babama iyi davranmak beni çok mutlu eder.

Olumsuzluklar karşısında çok sabırlıyım.

Büyüklerime saygılı, küçüklerime şefkatli davranırım.

Asla kimseyi küçümsemem.

Vatanımı ve milletimi canımdan çok severim.

İnsanlara yardım ettikçe içim mutlulukla dolar.

İyiliklerimi başa kakmam, gönül incitmem.

İyiliği tavsiye ederim, bir kötülük görürsem düzeltmeye çalışırım.

Başkalarını rencide edecek paylaşımlar bana yakışmaz.

Akrabalar, arkadaşlar ve komşular, yalnızlık için en iyi ilaçtır.

Çevremi korumak ve temiz tutmak, kendime saygı duymamın bir gereğidir.

Paylaşma ve yardımlaşma benim ibadetimin bir parçasıdır.

Ne zaman birinin bir sıkıntısını gidersem benim de içimden bir sıkıntı gider.   

Kendime dua ettiğim gibi bütün müminlere de dua ederim.
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BULALIM

DOLDURALIM

Verilen metinde, örnekteki gibi sırasıyla bir harf silip bir harf bırakarak ilerleyiniz ve silinme-
yen harflerden oluşan hadisi aşağıdaki yazma alanına yazınız. 

Siz olsaydınız kime, ne için ve nasıl yardım ederdiniz? Cevaplarınızı tabloda ilgili başlıkların 
altına yazınız.

“aSvemvçdüiyğoienyi   rösltçmüzlaü   csneöv,   bbzerlokei   
ybuier   cgmüzn   adrübşemsaöntıln   foelkumr.   zNaezftroept   

üeltatrikğuignye   ydoe   eöalzçhütlrü   vdmarvoriayn,   kblerlökçi   
ebuior   egaüpn   ldeoçsiteuzn   gonlmutr.”

Hadis-i Şerif

(Tirmizî, Birr, 60.)

KİME? NE İÇİN? NASIL?

1.

2.

3
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YAZALIM
Verilen olumsuz tutum ve davranışların karşısına örnekteki gibi olumlu tutum ve davranışları 
yazınız. 

Güzel ahlaka sahip olmak

Haksızlık yapmak, zulmetmek

Ölçüsüz, denetimsiz olmak

Doğru olmamak, hile yapmak

İsraf etmek

Kaba ve kırıcı olmak

Kötü ahlaka sahip olmak

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Kin tutmak, düşmanlık yapmak

Aceleci ve tahammülsüz olmak

Yalan şahitlik yapmak

Nefret etmek

İhmalkârlık
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EŞLEŞTİRELİM
Verilen ahlaki özelliklerin hangi ayet ve hadisle ilgili olduğunu bularak numaralarını ilgili yer-
lere yazınız.

1. Yardımseverlik

2. Şehitlik

3. Sevgi

4. Adalet

5. Sorumluluk

6. Ölçülü olmak

7. Saygı

8. Sabır

9. Vatanseverlik

“Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur; kim de doğruluktan saparsa 
kendi aleyhine sapmıştır...” (İsra suresi, 15. ayet.)

“Amellerin en faziletlisi Allah için sevmektir…” (Ebu Dâvûd, Sünnet, 2.) 

“Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflana-
cak duruma düşersin!” (İsra suresi, 29. ayet.) 

“… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Mâide suresi, 2. ayet.) 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler…” (Âl-i İmrân 
suresi, 169. ayet.) 

“... Her hak sahibine hakkını ver...” (Buhârî, Savm, 51.) 

“(O takva sahipleri ki) onlar, görmedikleri hâlde Rabb’lerine candan saygı gösterir-
ler…” (Enbiyâ suresi, 49. ayet.) 

“Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (Müddessir suresi, 7. ayet.)
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BULALIM
Bulmacada yer alan güzel ahlaki tutum ve davranışlarla ilgili kelimeleri bulunuz ve boyayınız.

A Z Ö S B F S A Y M A T E M U E

E Y I R Ü F I D E N E T P Ö Y P

R E A S F D E Z T Ö V Ç A Z Ü N

O D Ü R Ü S T L Ü K A İ N D E A

T İ Ö Z D E N E T İ M İ T N A Y

R A Y G E I Y A R P D C V İ Ş F

E S İ E C A M E K İ R V A R E Ğ

E Z İ N V E Ğ S E V G İ S E V I

T A Y İ A D İ R E P T İ O N D Ç

E Y A T B E K O S V İ N R A O R

A S S E L K E H İ L E M U R S Ü

T E Y L E Ç L S A B I R M A T İ

İ V S A Y G I Ö C A R Ö L M L A

Ş Y A D H Ğ N A P M Ü P U İ U H

L I V A T A N S E V E R L İ K O

H K A O S K V E C A N B U Y İ G

F E Ş İ G A J V E Ç İ Ş K E U R

E N T A Y H İ G A Y T I S U R A

87

3. Ünite7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Adalet, hayatın her alanında önem veril-

mesi gereken bir değerdir. Ailede anne ve 
babanın, çocukları arasında kız - erkek, 
büyük - küçük ayrımı yapmaması adaletin 
gereğidir. İşverenin, işçiye hakkını tam ve 
zamanında vermesi adaletin gerektirdiği 
bir davranıştır. Memurun işine zamanında 
gelmesi, insanları bekletmeden işini hız-
lıca yapması ve herkese eşit davranması 
adaletin gereğidir. Mahkemelerde kanunlar 
uygulanırken insanlara eşit davranılması, 
suçluların hak ettiği cezayı alması adaletin 
gereğidir. Öğrencinin, okul kantininde sıra-
sını beklemesi de adaletin gereğidir. Bütün 
bu gibi güzel davranışların toplumda yay-
gınlaşması için bireyler tarafından benim-
senmesi / içselleştirilmesi gerekmektedir. 
Çünkü adalet, birçok güzel ahlaki davranı-
şın temelini oluşturur.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Adalet temel değerlerden biridir.

B) İşleri zamanında yapmak adaletin gere-
ğidir.

C) Suçlulara hak ettikleri cezaların verilme-
si gerekir.

D) Başkalarına haksızlık edenler ahirette 
cezalandırılır.

2. Bir keresinde Sevgili Peygamberimiz pa-
zarda dolaşıyordu. Bir ara buğday satan bir 
adamın tezgâhının yanında durdu. Buğday 
çuvalının içine elini daldırınca çuvalın alt kıs-
mının ıslak olduğunu fark etti. Oysa çuvalın 
üstü kuruydu. Resulullah (s.a.v.) adama, “Bu 
ne?” diye sordu. Adam, buğday çuvalına 
yağmur isabet ettiğini, ıslaklığın bundan kay-
naklandığını söyledi. Hz. Peygamber, ada-
ma yaptığının yanlış olduğunu ve insanları 
aldatmanın doğru olmadığını şöyle açıkladı: 
“Öyleyse insanların görmesi için ıslak olan 
kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi al-
datan bizden değildir!” (Müslim, İman, 164.)

Bu parçada hangi davranışın önemi üze-
rinde durulmuştur?

A) Dürüstlük B) Cömertlik

C) Sabır D) Merhamet

3. “Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından 
birini giderirse Allah da onun kıyamet sı-
kıntılarından birini giderir. Kim darda kalan 
bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da 
dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. 
Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah 
da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. 
Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece 
Allah da onun yardımcısı olur.” (Ebu Da-
vud, Edeb, 60.)

Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Müminler birbirine yardım etmeye çalış-
malıdır.

B) Müslümanlar toplumda birbirine karşı 
sorumludurlar.

C) Başkalarına yardım edenin işlerini Allah 
kolaylaştırır.

D) Müminler gerektiğinde kendini kontrol 
edebilmelidir.
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KONU DEĞERLENDİRME 1
4. İslam inancına göre Allah (c.c.), insana çok 

yakındır. O, her şeyi görür ve bilir. Allah 
(c.c.), karanlıktaki küçücük bir taneyi dahi 
görür, fısıltıyla konuşulan sesleri bile işitir. 
Yüce Allah, insanın kalbinden geçenleri 
de bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Allah 
(c.c.), nerede olursak olalım, bizi görür ve 
yaptıklarımızdan haberdardır. Bu husus 
bir ayette şöyle açıklanır: “Hangi durumda 
olursanız olun, Kur’an’dan ne okursanız 
okuyun ve ne yaparsanız yapın, biz si-
zin üzerinizde gözetleyiciyiz. Ne yerde ne 
gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabb’inden 
uzak (ve gizli) kalmaz…” (Yunus suresi, 61. 
ayet.)

Bu parçada verilen temel mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İbadetler insanların davranışlarını olum-
lu şekilde etkiler.

B) Allah, insanların her davranışından ha-
berdardır.

C) Allah katında müminlerin üstünlüğü tak-
va iledir. 

D) Kur’an müminlere yaratılışla ilgili bilgi 
verir.

5. “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da 
Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davra-
nışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 
134. ayet.) 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mea-
linde vurgulanan konulardan biridir? 

A) Cömertlik

B) Kıskançlık 

C) Adalet

D) Bencillik

6. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an, 
yardımlaşmayla ilgili olarak müminleri uyar-
maktadır. Hz. Muhammed (s.a.v.) komşusu 
aç iken tok yatanın, mümin vasıflarından 
uzak bir davranış içinde olduğunu belirtmiş-
tir. Nitekim İslam tarihinde Müslümanlar bu 
öğüde uygun davranmışlardır. Peygambe-
rimizle birlikte Medine’ye hicret eden Mek-
keli Müslümanlarla Medineli Müslümanların 
kardeşliği buna en iyi örnektir. Bu kardeşlik 
sayesinde Medine’ye hicret edenler de ev 
bark ve iş sahibi olmuşlardır.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İslam dini yardımlaşmayı ön planda tut-
muştur.

B) İslam dini dil, din, ırk farklılıklarını orta-
dan kaldırmıştır.

C) Hz. Peygamber müminlerin birbirinin ih-
tiyacına duyarlı olmalarını istemiştir.

D) İslam dini, toplumsal dayanışmaya önem 
vermiştir.

7. “Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme; 
yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah 
büyüklük taslayan ve böbürlenenlerin hiç-
birini sevmez.” (Lokman Suresi, 18. ayet)

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Allah (c.c.), başkasını küçük görenleri 
sevmez.

B) Kur’an, insan onuruna değer verir.

C) Varlıklı insanlar Allah’ın (c.c.) seçkin kul-
larıdır. 

D) İnsanları aşağılayıcı tutumlardan vaz-
geçmek gerekir.
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KONU DEĞERLENDİRME 1
8. Peygamber’imiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş-

tur: “Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen 
değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir.” 
(Müslim, Birr, 107.)

Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangi-
siyle ilişkilidir?

A) Adalet B) Dürüstlük

C) Öz denetim D) Yardımseverlik

9. Bir Müslüman öfkeyle hareket etmez. Ka-
rarlarında aceleci davranmaz. Bir işi yapar-
ken, bir davranışı gerçekleştirirken sonu-
cunu düşünür. İşlerinde, davranışlarında, 
tepkilerinde ölçülü olur. Böylece sonradan 
pişman olacağı davranışları yapmaz. Nef-
sine ağır gelse de ibadetlerine devam eder. 
Başına gelen olumsuzluklar karşısında 
ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmaz. Bü-
tün zorlukların üstesinden geleceğini bilir. 
Başarısızlıktan yılmaz. Daha çok çalıştığın-
da başarıyı elde edeceği inancıyla çalışma-
ya devam eder. 

Bu parçada aşağıdaki tutum ve davra-
nışlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Öz denetim

B) Merhamet

C) Sabır

D) Kararlılık

10. Adalet, toplumun huzur ve mutluluğunu, 
insanların güven içinde yaşamasını sağ-
lar. Adalete önem verilmeyen toplumlarda 
insanlara eşit davranılmaz. Bu durumda 
bazı insanlar kendisine haksızlık yapıldığı 
kanaatine varır. Bu da onları mutsuz eder. 
Adaletin gerçekleşmediği toplumlarda, iş-
lenen suçlar cezasız kalır. Bu da suçluları 
cesaretlendirir, masum insanların ise ken-
disini güvende hissetmemesine sebep olur. 
Adaletin olmadığı toplumlarda insanlar, 
haklarını aramak için yasal olmayan yollara 
başvururlar. Bu da insanlar arasında ça-
tışmalara, kavgalara yol açar ve toplumun 
düzenini bozar. Böylece devletin otoritesi 
sarsılır ve gücü zayıflar. Bütün bu sebepler-
den dolay herkesin adalete önem vermesi 
ve hayatının her alanında adil davranması 
gerekir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Adalet kişinin devlete olan güvenini artı-
rır.

B) Adaletin olmadığı toplumlarda her an 
karışıklık çıkabilir.

C) Adaletin olduğu toplumlarda barış ve 
huzur artar.

D) Adaletin olmadığı toplumlarda ekonomi 
bozulur.
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Hz. Salih, Yüce Allah’ın Semud Kavmi’ne gönderdiği bir peygamberdir. Yüce Allah onu peygam-
berlikle görevlendirince Hz. Salih kavmini tek olan Allah’a kulluk etmeye, O’ndan sakınmaya, 
emir ve yasaklarına uymaya, verdiği nimetler için şükretmeye, yeryüzünde bozgunculuk yapma-
maya davet etti. İnsanların çoğu onun bu davetini kabul etmediler ve ondan bir mucize istediler. 
Yüce Allah onlara dişi bir deveyi mucize olarak verdi. Sert bir kayanın içinden çıkıp gelen bu deve 
içtiği su miktarı kadar süt veriyordu. Salih peygamber kendilerine mucize olarak gönderilen bu 
deveye zarar vermemeleri, aksi takdirde ilahi azaba uğrayacakları konusunda kavmini uyardı. 
Buna rağmen kavminden bir grup, deveyi öldürdü ve kendilerini korkuttuğu azabı getirmesi için 
Salih Peygamber’e meydan okudu. Bunun üzerine Yüce Allah korkunç bir gürültü ile Semud kav-
mini helâk etti. Sadece Hz. Salih ve ona iman eden az sayıda mümin kurtuldu.

BİLGİ KÜPÜ
2. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)

EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki ayetlerden Hz. Salih ile ilgili bilgileri belirleyerek verilen ifadelerle eşleştiriniz ve 
eşleşen ayetlerin numaralarını ifadelerin yanında yer alan kutucuklara yazınız.

“Hani kardeşleri Salih, kavmine şöyle demişti: ‘Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 
Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve 

bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak 
âlemlerin Rabb’idir.’” (Şuarâ suresi, 142-145. ayetler.)

“Salih onlara dedi ki: ‘Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Onu bı-
rakın, Allah’ın arzında yesin içsin.  Ona zarar vermeyin yoksa sizi yakın bir azap yakalar.’ 

Derken kavmi deveyi kesip öldürdü. Salih dedi ki: ‘Yurdunuzda üç gün daha yaşayın sonra helâk 
olacaksınız. İşte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir.’
Helâk emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle 
helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabb’in mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir. (Hûd suresi, 64-66. ayetler.)

1.

2.

Her peygamber gibi Salih peygamber de kavmini tek olan Allah’a karşı gelmekten sakın-
maya çağırmıştır.

Yüce Allah Salih Peygamber’e bir deveyi mucize olarak vermiştir. Buna karşılık kavmi o 
deveyi öldürmüştür.

 Hz. Salih yaptığı davet karşılığında insanlardan maddi bir karşılık beklememiş, ecrini 
Yüce Allah’tan dilemiştir.

Semud Kavmi Hz. Salih’in davetine ve kendilerine verilen açık mucizeye rağmen inkâr-
cılığa devam ettiği için helâk edilmiştir.
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İŞARETLEYELİM
Hz. Salih ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanları ok işareti ile göstererek sonuca ulaşınız.

Hz. Salih (a.s.)

Yüce Allah tarafından Ad 
kavmine peygamber olarak 

görevlendirilmiştir.

Kavminden bazı kişiler  
ona iman etmiştir.

Kavmi, kendilerine verilen 
mucizeye rağmen iman 

etmeyince ilahi azaba uğ-
rayıp helak olmuştur.

Kavmi helâk olurken Yüce 
Allah sadece Hz. Salih’i ve 
ona iman edenleri kurtar-

mıştır.

Yüce Allah ona ebabil 
kuşlarını mucize olarak 

vermiştir.

Yüce Allah tarafından Lut 
kavmine peygamber olarak 

görevlendirilmiştir.

Kavminden hiç kimse ona 
iman etmemiştir.

İlahi azap gelince kavmi bu 
azaptan kaçıp kurtulmuş-

tur.

Yüce Allah ona dişi bir 
deveyi mucize olarak ver-

miştir.

Yüce Allah tarafından Se-
mud Kavmi’ne peygamber 
olarak görevlendirilmiştir.

Bütün kavmi onun davetine 
icabet edip iman etmiştir.

Yüce Allah ona bir fili muci-
ze olarak vermiştir.
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YAZALIM
Hz. Salih ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazı-
nız.

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bir peygamber olup Semud Kavmi’ne gönderilmiştir.

Kavmi onun davetini inkâr edince Yüce Allah ondan bir gemi yapmasını istemiş ve 
inkârcıları bir tufanla helak etmiştir.

Kavmi kendisinden bir mucize isteyince Yüce Allah onlara bir deveyi mucize olarak 
vermiştir.

Kavmini, tek olan Yüce Allah’a iman etmeye, O’nun emirlerini yerine getirip yasakların-
dan sakınmaya çağırmıştır.

Babası Hz. İbrahim ile birlikte Kâbe’yi inşa etmişlerdir.

Kavmi kendilerine gösterilen mucizeye rağmen inkâra devam ettiği için helâk edilmiştir.

Görsel 3.1
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. I. Hicr adı verilen Medine ile Şam arasın-

daki bir bölgede yaşamışlardır.

 II. Yaşayış ve helak oluşları bakımından 
ataları olan Ad Kavmi’ne benzemekte-
dirler.

 III. Mucize olarak gönderilen deveyi öldür-
müşlerdir.

Numaralanmış cümlelerde verilen bil-
giler aşağıdaki kavimlerden hangisiyle 
ilgilidir?

A) Hud Kavmi

B) Lut Kavmi

C) Nuh Kavmi

D) Semud Kavmi

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu 
Hz. Salih ve kavmiyle ilgili değildir? 

A) “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Al-
lah’ın bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın 
arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük do-
kundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap 
yakalar.” (Hûd suresi, 64. ayet.)

B) “Rabb’imiz, gerçekten ben çocuklarım-
dan bir kısmını Beyt-i Haram yanında, 
ekini olmayan, bir vadiye yerleştirdim…” 
(İbrahim suresi, 37. ayet.)

C) “… Ey Salih, eğer sen peygambersen 
bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım…” 
(A’râf suresi, 77. ayet.)

D) “Semud Kavmi’nde de ibretler vardır. 
Hani onlara, ‘Bir süreye kadar faydala-
nın bakalım.’ denmişti.” (Zâriyât suresi, 
43.ayet.)

3. I. Semud Kavmi’ne gönderilen bir pey-
gamberdir.

 II. Soyu Hz. Nuh’a dayanır.

 III. Deve mucizesiyle bilinir.

Hakkında bilgi verilen peygamber aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hz. İdris

B) Hz. İshak

C) Hz. Salih

D) Hz. Yusuf

4. “Helak emrimiz geldiğinde Salih’i ve bera-
berindeki iman etmiş olanları tarafımızdan 
bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğin-
den kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zul-
medenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı 
da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki 
orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud 
Kavmi Rabb’lerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki 
Semud kavmi Allah’ın rahmetinden uzak-
laştı.” (Hûd suresi, 66 - 68. ayetler)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamber gönderilmeyen bir toplum 
helâk edilmez.

B) Yüce Allah müminleri korur ve kurtarır.

C) Yüce Allah Semud kavmine, Hz. Salih’i 
göndermiştir.

D) Yüce Allah Semud kavmini inkârları ne-
deniyle helâk etmiştir.
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Felak suresi Medine döneminde inmiştir. Beş ayetten oluşmaktadır. Sure, adını sabah aydınlığı 
anlamına gelen felak kelimesinden almıştır. Surede bazı kötülükler sayılarak bunlardan Allah’a 
(c.c.) sığınılması gerektiği bildirilmektedir. Felak ve Nas suresi, iki koruyucu anlamına gelen “Mu-
avvizeteyn” adıyla bilinir.

BİLGİ KÜPÜ
3. Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

DOLDURALIM
Felak suresi ve anlamında noktalı yerleri doğru bir şekilde doldurunuz.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul e’ûzü bi-Rabbi’l ………………. Min ………………mâ halak. Ve min şerri  

…………………………………. Ve ………………………………….. fi’l-‘ukad. 

………………………….. hâsidin izâ hased.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: “Sabahın …………………….. sığınırım; yarattığı şeylerden gelebilecek 

……………………….; karanlığı çöktüğü zaman  gecenin ………………………………….; 

düğümlere ………………………. şerrinden; bir de kıskandığı vakit 

………………………………………..!”
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ÇÖZELİM
Bulmacada bir surenin anlamı şifreli olarak verilmiştir. Rakamlar belli harflerin karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Şifre anahtarından yararlanarak bulmacayı çözünüz. Surenin anlamını noktalı 
yerlere yazınız.

SURENİN ANLAMI
......................................................................................................................................................

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

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

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

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

Bulmaca

4488312880 524 448835512 O6880 
8866883’320 88932Y688

924 K55: “S88B883320 4488BB55024 
S32Ğ32032443212;

Y884488111132Ğ32 Ş24Y624449240 
G24624B55624C24K 

KÖ1177677K624449240;

K8844880632ĞI32 ÇÖK1177Ğ77 
Z8812880 G24C240550 Ş2444445509240;

977Ğ77126244424 77F774424062444550 
Ş2444445509240;

B5544 924 K32SK880932Ğ32 
588K5511 K32SK880Ç K55Ş550550 

002444445509240!”

Şifre Anahtarı

A = 88

D = 9

E = 24

H = 3

I = 32

İ = 55

L = 6

M = 12

N = 0

R = 44

T = 11

Ü = 77

V = 5
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 1. De ki: “Sabahın Rabb’ine sığınırım;

 2. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülük-
lerden;

 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şer-
rinden;

 4. Düğümlere üfürenlerin şerrinden;

 5.  Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin 
şerrinden!”

Buna göre Felak suresinde aşağıdaki 
kavramlardan hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Hırs

B) Kötülük

C) Şer

D) Kıskançlık

2. I. Medine döneminde inmiştir. beş ayetten 
oluşmaktadır.

 II. Şeytanın insana sinsice vesvese verdi-
ği ifade edilmiştir.

 III. Surenin adının Türkçe anlamı, sabah 
aydınlığıdır.

 IV. Surede, kötülüklerden Allah’a (c.c.) sı-
ğınılması öğütlenmektedir.

Bu bilgilerden hangisi Felak suresiyle 
ilgili değildir?

A) I B) II C) III D) IV

3. ve 4. soruları Felak suresinin anlamın-
dan hareketle cevaplayınız.

  • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  • De ki: “Sabahın Rabb’ine sığınırım;

  • Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülük-
lerden;

  • Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şer-
rinden;

  • Düğümlere üfürenlerin şerrinden;

  • Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin 
şerrinden!” (Felak suresi, 1 - 5.ayetler.)

3. Aşağıdakilerden hangisi konu bakımın-
dan Felak suresinin kapsamına girer?

A) İbadetleri vaktinde yapmak

B) İman esaslarını benimsemek

C) Tevhidin önemini kavramak

D) Kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmak

4. Felak suresinin anlamından aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Kötü şeylerin şerrinden Allah’a (c.c.) sı-
ğınılmalıdır.

B) Düğümlere üfürenlerin şerrinden bizi Al-
lah korur.

C) Büyü, sihir gibi batıl inançların insana 
faydası vardır.

D) Kıskanç kişilerin kötülüklerinden Allah’a 
(c.c.) sığınmak gerekir. 
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ÇÖZELİM
Ünitenin geneli ile ilgili bulmacayı çözünüz.

1. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.
3. Bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şekli.
5. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk.
8. İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kural-

ların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar.
9. Saçıp savurma, harcamalarda orta yoldan sapma, ölçüyü aşma ve aşırılık yapmak suretiyle 

sahip olduğu nimetleri gereksiz yere tüketme.
11. Korumak için güvenilen birine veya bir yere bırakılan eşya.
12. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.
14. İslam’da, bir kimsenin hatasını yüzüne vurup mahcup etmeksizin hoş görme, anlayış göste-

rerek bağışlama veya hatasını düzeltmesi için imkân hazırlama.
17. Utanma, sıkılma duygusu, edep, ar.
19. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duygu; hürmet, 

ihtiram.
20. Söz, iş ve davranışlarda gerçeği gözetme.
22. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek.
24. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için insanın kendisine verilen malların şükrünün bir göster-

gesi olarak onun emrettiği yerlere harcama yapması, bağışta bulunması.
25. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme, müsamaha, tolerans.

2. Vatanını, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimse.
4. Mutlu, görgülü, yararlı ve uyumlu yaşamanın gerektirdiği kurallar bütünü.
6. Allah’ın (c.c.) insanları dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa kavuşturmak için peygamber-

leri vasıtasıyla bildirdiği yol; emirler ve yasaklar.
7. Kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması.
10. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını 

üstlenmesi, mesuliyet.
13. İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleri.
15. İnsanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat.
16. Tutma, engelleme, direnç gösterme, kararlı ve cesaretli olma, acele etmeme.
18. En iyi hâl ve hareketler, ölçülü davranışlar, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar.
21. Alçak gönüllü olma, kibirlenmeme, yumuşak huylu ve mütevazı olma.
23. Büyüklenme, büyüklük taslama, kendini üstün görme, böbürlenme.

Soldan sağa

Yukarıdan aşağıya
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1. 
1

Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli 
yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir.

a Dürüstlük

2
İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak 
durmasıdır.

b Adalet

3 İki insan arasındaki derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir. c Saygı

4
Zor ve sıkıntılı durumlar karşısında insanın Allah’a (c.c.) sığınarak 
gösterdiği dayanma kuvvetidir.

d Öz denetim 

5
Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya 
yönelten bir değerdir.

e Dostluk

6
Kişinin dışardan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip 
sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir.

f Sabır

Tabloya göre aşağıdaki kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) 1b - 2a B) 4f - 6d C) 1b - 4f D) 3c - 5e

2. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “Allah’ım! Bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi ondan daha da fazla Medine’yi sevdir…” ( Buhârî, 
Daavât, 41.)

B) “…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok 
şiddetlidir.”(Mâide suresi, 2. ayet.)

C) “Bir insan, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder…”(Müslim, Zikir, 38.)

D) “…Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor 
görmez…”(Müslim, Birr, 32.)

3. 7. sınıf öğrencisi olan Elif, Felak suresini ezberlemek için çalışmış fakat ayetlerin yerlerini karış-
tırmıştır. Elif sureyi şu şekilde okumaktadır:
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul e’ûzü bi-Rabbi’l-felak. 
2. Min şerri mâ halak. 
3. Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad. 
4. Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Elif’in okuyuşunun doğru olması için hangi iki ayetin yer değiştirmesi gerekir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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4. 
Öğretmen: Hz. Salih kimlere peygam-

ber olarak gönderilmiştir?

Ayşe: Semud Kavmi’ne peygam-
ber olarak gönderilmiştir.

Öğretmen: Salih Peygamber’in muci-
zesi nedir?

Deniz: Yüce Allah ona dişi bir deve-
yi mucize olarak vermiştir.

Öğretmen: Semud Kavmi niçin helak 
edilmiştir?

Esma:

İnkâra devam ettikleri ve mu-
cize olarak verilen deveyi öl-
dürdükleri için helâk olmuş-
lardır.

Öğretmen: Semud kavmi ne şekilde 
helâk edilmiştir?

Ali: Yüce Allah inkârcıları büyük 
bir tufanla helak etmiştir.

Buna göre hangi öğrencinin cevabı yan-
lıştır?

A) Ayşe B) Deniz

C) Esma D) Ali

5. Felak suresiyle ilgili,

 I. Felak ve Nas suresi, “Muavvizeteyn” 
adıyla da bilinir. 

 II. Felak suresi kötü şeylerin şerrinden Al-
lah’a (c.c.) sığınılması emriyle başlar.

 III. Surede tevhid inancı kısa bir şekilde 
açıklanmıştır.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) yatmadan önce 
ve namazlardan sonra düzenli olarak 
bu sureyi okumuş ve okunmasını tavsi-
ye etmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II, III

C) I, II, III D) I, II, IV

6. Ravza Camii İmamı Halil İbrahim Bey, 
cuma hutbesinde cemaate şöyle seslenir:

 –– İnsan başıboş yaratılmış bir varlık de-
ğildir. Kur’an’da dünya hayatında zer-
re kadar iyilik yapanın da zerre kadar 
kötülük yapanın da karşılığını bulacağı 
belirtilmiştir. Bu nedenle inananlar dav-
ranışlarına dikkat etmelidir. Sorumluluk 
bilinciyle hareket ederek iyi davranışla-
ra yönelmeli, kötü davranışlardan uzak 
durmalıdır. Bu konuda müminler kendi-
lerine Hz. Peygamber’in güzel ahlakını 
örnek almalıdır.

Hutbeyi dinleyen birinin aşağıdaki dav-
ranışlardan hangisinden uzak durması 
beklenir? 

A) Cömertlik B) Bencillik

C) Adalet D) Sabır

7. (I) Kavmi, Hz. Salih peygamberden mucize 
isteyince Yüce Allah onlara dişi bir deveyi 
mucize olarak verdi. Hz. Salih deveye za-
rar vermemeleri konusunda kavmini uyar-
dı. (II) Ancak kavmi bu uyarıyı dinlemedi 
ve içlerinden bir grup, deveyi öldürdü. Ay-
rıca kendilerini tehdit ettiği azabı getirme-
si konusunda Salih Peygamber’e meydan 
okudular. Bunun üzerine üç gün sonra ilahi 
azap geldi. (III) Hz. Salih’in davetine uyma-
dıkları ve açık mucizeye rağmen inkârlarını 
sürdürdükleri için Semud Kavmi helak oldu. 
(IV) Bu helâktan sadece Hz. Salih ve mü-
minler kurtuldu.

Bu parçada numaralanmış cümleler-
den hangisinde Semud Kavmi’nin helak 
olma nedeni tam olarak açıklanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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8 ve 9. soruları verilen metne göre cevaplayınız.

Maçkalı Eren Bülbül, Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin oğlu 
olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelmişti. Babasını 
küçük yaşta kaybeden Eren, annesi ve kardeşleriyle bir-
likte yaşamını sürdürüyordu. Eğitiminden arta kalan za-
manlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla 
bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışıyor, 
küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek 
oluyordu. 15 yaşındaki Eren, yaşamı boyunca karşılaştığı 
zorluklara göğüs germiş ama hiçbir zaman şikâyetçi ol-
mamıştı. Tarihler 11 Ağustos 2017’yi gösterdiğinde ise bir 

grup teröristi girdikleri evden erzak çalarken görmüştü. Durumu hemen jandarma ve polis-
lerden oluşan ekibe haber vermişti. Çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat 
Gedik ile birlikte şehit olan Eren, vatan ve millet sevdasını tüm Türkiye’ye göstermişti. 

Görsel 3.3

8. Bu metinde Eren Bülbül’ün ahlaki tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak;

 I. Vatanseverdi.

 II. Yardımseverdi.

 III. Özveriliydi.

hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III           

                    

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen duruma örnek gösterile-
bilir?     

A) “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler…” (Âl-i İmrân suresi, 
169. ayet)

B) “Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.” (Şems suresi, 9. ayet.)

C) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları se-
ver.” (Mâide suresi, 42. ayet.)

D) “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâmet suresi, 36. ayet.)

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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10. • İnsanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar 
için kullanılır.

  • Hakkı ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğ-
ruluk anlamlarına gelir.

  • İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması anlamına gelir.

Aşağıdaki ayetler, konu bakımından verilen tanımlar ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda 
kalır?

A) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları se-
ver.” (Mâide suresi, 42. ayet.)

B) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabre-
denlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet)

C) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 
affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)

D) “O hâlde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! …” (Hûd 
suresi, 112. ayet.)

11. 

Görselle ilgili,
 I. Hak ve adaletin önemine dikkat çekilmiştir.
 II. Paylaşım yaparken insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gereklidir.
 III. İnsanlar arasında eşit davranmak her zaman adaleti sağlamaz.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III C) II ve III  D) I, II ve III

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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12. Ömer telaşlı adımlarla otobüs durağına doğru yürüdü çünkü arkadaşıyla olan randevusuna geç 
kalmıştı. Üstelik trafik de bir hayli yoğundu. İyice telaşlanan Ömer, arkadaşı Ali’nin de daha 
önce kendisini beklettiğini hatırladı ve “beklesin ne işi var ki?” diye içinden geçirdi. Sözleştikleri 
yere geldiğinde arkadaşının sinirli olduğunu gören Ömer, annesinin hastalandığını söylemeyi 
düşündü fakat bundan vazgeçti. Ali’ye dürüst davranarak evden geç çıktığını ve trafiğin yoğun 
olduğunu anlattı. Bu durumun herkesin başına gelebileceğini düşünen arkadaşı onu affetti. İkisi 
de bundan sonra daha dikkatli olacaklarına söz vererek planladıkları geziye başladılar. 

Bu parçadan hareketle,

 I. Dostlarımızın hatalarını daima görmezden gelmeliyiz.

 II. Söz ve davranışlarımızda daima doğru olmaya çabalamalıyız.

 III. Her koşulda birbirimize karşı dürüst olmalıyız.

ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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4.
ÜNİTE

ALLAH’IN KULU VE
ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

KONULAR

✦   Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v)

✦  Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

✦  Bir Sure Tanıyorum: Kâfi run Suresi ve Anlamı



Her insan hayatı boyunca farklı sosyal rollerde yaşantısını sürdürür. Anne - baba, dede, kardeş, 
eş, arkadaş gibi roller bunlardan bazılarıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) de her insan gibi çocuk 
olmuş, baba olmuş, hastalanmış, üzülmüş, sevinmiştir. Tüm bunlar Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
beşerî yönü olduğunu göstermektedir.
Hz. Peygamber’in vücut yapısına, üstün özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. Ali’nin (r.a.) nak-
lettiği hadisin yazıldığı levhalara hilye-i şerif denir. Aynı şekilde Hz. Peygamber’in ahlaki ve fiziki 
özelliklerini anlatan eserlere de şemail adı verilmektedir.

BİLGİ KÜPÜ

EŞLEŞTİRELİM

1. Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v)

Verilen ifadeleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) beşerî özellikleri ile ilgili hadislerle eşleştiriniz ve 
hadislerin yanındaki kutucuklara yazınız.

Affedici MerhametliDürüst Yardımsever

ÇalışkanMütevazıSabırlı Adaletli

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübr’a, 
10, 7.)

“Allah’a inandım, de. Sonra da dosdoğru ol…” (Müslim, Îmân, 62.)

“Ey Rabb’im! Sen halkımı bağışla. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyor-
lar.” (Buharî, Bed’ül-Halk, 7.)

“Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini ye-
nendir.” (Müslim, Birr, 107.)

“…Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun.” (Müslim, Hibe, 
13.)

“Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiş-
tir.” (Buhârî, Büyû, 15.)

“Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş’ten, kurutulmuş et yiyen bir 
kadının oğluyum!..” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 30.)
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ÇÖZELİM
Sembollere denk gelen harfleri bulmacaya yerleştirerek, bulmacada gizlenmiş olan, Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) insani yönüyle ilgili ayetleri bulunuz.

M Ü Ş R İ K L E R : B U N

      …      

Ç P Y G A ?

             

Z

…             

O D

       …     …

! K

            

  …          

C   …        … 

Ğ

       …   …    

?

…          …   

: Ğ Z

           

      …       … 

   …   …    …   

  …        …  

Ö

          …    

               

Örnek: İ = 
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YAZALIM
Aşağıdaki noktalı yerlere gelebilecek kelimeleri bulmacanın içinden bularak uygun yerlere 
yazınız.

Z G Y E U O P V M Z

L K E Ş F R S Ö T K

B A K R A B A Ç Ü U

Z V S G H L R İ C L

E Y R S U K S N U Ç

B A B A Ü O O S K V

Z G D F H M E A O M

A S D F Ö Ş O N M L

H T E U E U O Ü U Ç

Y E D K B Z L İ T S

Ö R E T Y E I B A P

A R K A D A Ş Ğ N Ş

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Rabb’ine karşı saygılı bir …………………………….. idi.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ahlaklı bir …………………………….. idi.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) amcası ve yengesine karşı vefalı bir …………………….. idi.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) hanımlarına karşı iyi bir …………………………….. idi.

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarını seven bir …………………………….. idi.

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarıyla ilgilenen bir …………………………….. idi.

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) dertleri paylaşan bir …………………………….. idi.

8. Hz. Muhammed (s.a.v.) yardımlaşan bir …………………………….. idi.

9. Hz. Muhammed (s.a.v.) orduyu idare eden iyi bir …………………………….. idi.
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BULALIM
Verilen kelimeleri aşağıdaki bulmacada işaretleyiniz. 

N Ü B Ü V V E T H R A H M A N

B F İ İ B A L L A H L C İ N M

E İ S L A M İ Y E T L L N E E

R D M A K I L D A D İ L S B R

Z Y İ R A M Y Ü D E H İ A İ S

A E L A R Ü A R A H M A N Ş İ

H E L H A M D Ü L İ L L A H Y

C Z A İ S İ İ S E L A M E K E

E E H M U N L T T A K V A I H

N M C R R I Z I K E N B İ Y Â

N Z A İ E M U H A M M E D A D

E E M Ü S A M A H A Â D E M İ

T M İ R İ S A L E T M E S E L

M E S C İ D İ N E B E V İ T F

C A M İ U L U L A Z M İ H A K

ADALET BİSMİLLAH HÂDİ MUHAMMED RİSALET

ÂDEM CAMİ HAK MÜMİN SELAM

ADİL CENNET İNSAN MÜSAMAHA TAKVA

AKIL CİN İSLAMİYET NEBİ ULULAZM

ALLAH DÜRÜST KIYAMET NÜBÜVVET ZEMZEM

BAKARA SURESİ ELHAMDÜLİLLAH MERSİYE RAHİM

BEDEVİ ENBİYA MESCİDİ NEBEVİ RAHMAN

BERZAH FİDYE MESEL RIZIK
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YAZALIM
Aşağıdaki ifadelerin başına ifade doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

Hz. Peygamber’in vücut yapısına, üstün özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. Ali’nin 
naklettiği hadisin yazıldığı levhalara Hadis-i Şerif denir.

Hz. Peygamber de her insan gibi çocuk olmuş, baba olmuş, hastalanmış, üzülmüş, 
sevinmiştir.

Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve çocuklarına karşı da görevlerini yerine ge-
tirmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) aile bireyleriyle şakalaşır, onların hoşuna gidecek tarzda ken-
dilerine hitap eder ve sevgisini gösterirdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine ayrıcalık gösterilmesini veya kendisinden korkul-
masını istemezdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) günlük işleri ile ilgilenmez, bütün işlerini başkalarına yaptırırdı.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Mescid-i Nebi inşa edilirken ya da savaş için hendekler kazı-
lırken herkesle beraber çalışmış ve yorulmuştu.

Peygamberlik görevi verilen Hz. Muhammed (s.a.v.) bizler gibi insani özellikleri olan 
biridir.

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insanlardan ayıran en önemli özelliği, gaybı biliyor olmasıdır.

Yüce Allah “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım...” (Fussilet suresi, 6. ayet.) bu-
yurarak Hz. Peygamber’in insani yönüne dikkat çekmiştir.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Hz. Peygamber’in vücut yapısına, üstün 

özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. Ali’nin 
(r.a.) naklettiği hadisin yazıldığı levhalara 
denir.

Parçada tanımı verilen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hadis-i Şerif

B) Hırka-i Şerif

C) Hilye-i Şerif

D) Hatm-i Şerif

2. “De ki: ‘Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim 
yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bil-
mem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyo-
rum. Ben sadece, bana gönderilen vahye 
uyuyorum.” (En’am suresi, 50.ayet.)

Bu ayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz? 

A) Gelecekte olacak her şeyi bilemez.

B) Bazı mucizeler gösterir.

C) Vahye göre hareket eder.

D) İnsanüstü güçlere sahip değildir.

3. “Bir adam Hz. Peygamber’e geldi. O’nun 
karşısında durunca korkudan titremeye 
başladı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): 
‘Korkma rahat ol. Ben kral değilim. Ben 
ancak Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir 
kadının oğluyum.’ dedi.” (İbn Mâce, Et’ıme, 
30.)

Bu hadiste Hz. Peygamber’in hangi 
yönü vurgulanmıştır?

A) İnsani B) Askeri

C) Ahlaki D) Nebevi

4. I. “Onlar şöyle dediler: ‘Bu ne biçim pey-
gamber; (bizler gibi) yiyor, çarşılarda 
dolaşıyor…’” ( Furkan suresi, 7. ayet.)

 II. “(Ey Muhammed) Şüphesiz sen ölecek-
sin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.” 
(Zümer suresi, 30. ayet.)

 III. “De ki: ‘Ben size, Allah’ın hazineleri be-
nim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı 
(geleceği) de bilmem. Size, ben mele-
ğim de demiyorum…’” (En’am suresi, 
50.ayet.)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Son peygamber olması

B) İnsanlığa rahmet olması 

C) Güzel örnek olması

D) İnsan olması
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Allah (c.c.) tarafından seçilmiş bir kul olması ve vahiy, alması Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer in-
sanlardan farklı kılan özelliğidir. Onun görevi kendisine indirilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak, 
insanlara bildirmek ve açıklamaktır. Hatemü’l-Enbiya (son peygamber) olan Hz. Muhammed 
(s.a.v.) insanları sadece Yüce Allah’a kulluk etmeye; barış ve huzur içinde yaşamaya çağırmış-
tır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir rahmet peygamberidir. İnsanlar için uyarıcı ve müjdeleyicidir. O, 
insanı üstün kılan en önemli özelliğin güzel ahlak olduğunu söz ve davranışlarıyla göstermiştir. 

BİLGİ KÜPÜ
2. Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

YAZALIM
Metinde yer alan ayetleri, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilgili özelliğinin altına yazınız. 

Hz. Peygamber, cehaletin hüküm sürdüğü bir toplumda görevlendirilmiştir. İnsanların inanç 

konusunda yanlışlığa düştüğü, ahlaki olarak kötü bir durumda olduğu o dönemde Hz. Pey-

gamber, bu yanlışların düzelmesi için çabalamıştır. O, bütün insanlara merhametle yaklaşmış 

ve böylece İslam’a çağrı hızla yayılmıştır. İnsanları yalnız Allah’a (c.c.) imana, barış ve huzur 

içinde yaşamaya çağıran Hz. Peygamber, bir rahmet peygamberidir. Kur’an-ı Kerim’de onun 

bu özelliği şöyle ifade edilmiştir: “Resul’üm! Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” 

(Enbiyâ suresi, 107. ayet.)

Bizler için uyarıcı olarak gönderilen Hz. Peygamber, hatalardan olabildiği kadar uzak kalarak 

dünyada ve ahirette iyi bir yaşam sürmemizi amaçlamıştır. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöy-

le buyurmaktadır: “Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Sebe’ suresi, 28. ayet.) Yüce Allah, Hz. Peygamberin 

ahlakı hakkında da “Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibisin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)  buyu-

rarak onu bize örnek olarak göstermiştir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi; kendisine gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak, insan-

lara bildirmek ve açıklamaktır. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Peygamberleri apaçık belgeler 

ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde dü-

şünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilen peygamberlik görevinin tamamlanması ile vahyin gelişi de 

son bulmuş ve Yüce Allah, artık yeni bir peygamber ve ilahi bir kitap göndermeyeceğini bizlere 

bildirmiştir. Hz. Peygamber’in son peygamber olduğu, Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “… 

O, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur...” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)
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Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı açıklayıcıdır:

Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeleyicidir:

Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir:

Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir:

Hz. Muhammed (s.a.v.) rahmet peygamberidir:

BULALIM
Verilen ayetlerin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin hangi yönüyle ilgili olduğunu 
bularak eksik bırakılan kelimeleri tamamlayınız.

A T
L

R
M

U I
R

“Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin 
için; Allah’a ve ahiret gününe kavuş-
mayı uman, Allah’ı çok zikreden kim-
seler için güzel bir örnek vardır.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet.)

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemle-
re rahmet olarak gönderdik.”

(Enbiyâ suresi, 107. ayet.)

“...İnsanlara, kendilerine indirileni açık-
laman ve onların da (üzerinde) düşün-
meleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” 

(Nahl suresi, 44. ayet.)

“…Bu Kur’an bana, sizi ve ulaştığı kim-
seleri uyarmam için vahyolundu…”

(En’âm suresi, 19. ayet.)
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Aşağıda verilen hadisler ve ayetler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüyle ilgiliyse başına 
“İ”, peygamberlik yönüyle ilgiliyse başına “P” yazınız.

İŞARETLEYELİM

“Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de aynı şekilde kılın.” (Buhârî, Ezan, 18.)

“Ben Muhammed’im, Ahmed’im… Ben tövbe peygamberiyim, rahmet pey-
gamberiyim.” (Müslim, Fedâil, 126.)

“De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama 
gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde 
etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı...” (Â’râf suresi, 188. ayet.)

“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle 
kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” 
(Ahzâb suresi, 45. ayet.)

“(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.” 
(Zümer suresi, 30. ayet.)

“…O, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilen-
dir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)

“Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla yo-
lunuzu şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın kitabı ile Resulü’nün sünnetidir.” (Malik 
b. Enes, el-Muvatta, Kader, 3.)

“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun 
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Al-
lah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez.” (Mâide suresi, 67. ayet.)

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç 
tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Buharî, Nikâh, 1.)

“Hacla ilgili yapmanız gerekenleri benden öğrenin.” (Müslim, Hac, 310.)

114

7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi4. Ünite



EŞLEŞTİRELİM
Hz. Peygamber’in özelliklerini, labirentteki yolu izleyerek ilgili ayetlerle eşleştiriniz.

“Biz, seni bütün 
insanlara ancak 
müjdeleyici ve 

uyarıcı olarak gön-
derdik…” (Sebe’ 
suresi, 28. ayet.)

“Resulüm! Biz seni 
âlemlere ancak 

rahmet olarak gön-
derdik.” (Enbiyâ 

suresi, 107. ayet.)

“…İnsanlara, 
kendilerine indiri-
leni açıklaman ve 
onların da üze-
rinde düşünme-
leri için sana bu 
Kur’an’ı indirdik.” 
(Nahl suresi, 44. 

ayet.)

“… O, Al-
lah’ın resulü 
ve nebilerin 
sonuncusu-

dur...” (Ahzâb 
suresi, 40. 

ayet.)

“Ve sen 
elbette üstün 

bir ahlak 
sahibisin.” 

(Kalem sure-
si, 4. ayet.)

O son 
peygam-
berdir.

O en gü-
zel ahlaka 
sahiptir.

O Kur’an’ı 
açıklayıcı-

dır.

O rahmet 
peygam-
beridir.

O uyarıcı 
ve müjde-
leyicidir.

Görsel 4.1: Mescid-i Nebi
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Bulmacada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) verilen özelliklerini bulunuz ve boyayınız. Kalan harfleri 
birleştirdiğinizde çıkan ayetleri noktalı yerlere yazınız. 

BOYAYALIM

Anlayışlıydı

Nezaketliydi

Dürüsttü

Merhametliydi

Yardımseverdi

Kibardı

Saygılıydı

E Y P E Y G A M B E R B İ Z A S

E Y N İ B İ R Ş A H İ T B İ N R

M Ü A J D E L E Y İ C İ B İ L R

U D Ü R Ü S T T Ü Y A R I C A I

A L L A D H I N İ Z N İ Y L Y E

K S A Y G I L I Y D I E N D I İ

N Y O L U N M A Ç A Ğ I R A Ş N

E B İ R K D A S V E T Ç İ V L E

Z A Y D İ I N L E A T I C I I B

A İ R K B A N D İ V L O L A Y R

K A K G A Ö N D E R E D İ K D .

E D E K R İ B E N K E R N D I İ

T M E B D İ L E A L L A D H I N

L D İ L I E Ğ İ N D E N B İ A Ş

İ K A N E B İ R Z A R A R N E D

Y E M E R H A M E T L İ Y D İ B

D İ R M E N F A A T V E R M E G

İ Ü C Ü N E S A H İ B İ M . . .

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

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

................................................................................................................. (Ahzâb suresi, 45.ayet.)

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

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

................................................................................................................ (Yunus suresi, 49. ayet.)
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HATIRLAYALIM
Aşağıdaki kutucuklara Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili özelliklerini yazınız.

Hz. Muhammed
(s.a.v.)

Görsel 4.2
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Hz. Peygamber insanlara doğru yolu gös-

termeseydi dinin emirlerini uygulamada 
Müslümanlar hataya düşebilirdi. Örneğin 
Kur’an’da namaz ve hac gibi ibadetler em-
redilmiş, Hz. Peygamber de Kur’an’ın bu 
emirleri konusunda şunları ifade etmiştir: 
“Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz de öyle 
kılın” (Buhârî, Ezan, 18.), “Haccın nasıl ya-
pılacağı ile ilgili kuralları benden öğrenin.” 
(Nesaî, Menâsik, 27.)

Bu parçada Hz. Peygamberin hangi özel-
liği üzerinde durulmuştur?  

A) Merhametli olması

B) Müjdeleyici olması

C) Açıklayıcı olması

D) Kolaylaştırıcı olması

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Peygamberlerin 
sonuncusu, kendisinden sonra kesinlikle 
peygamber gelmeyecek olan.” anlamında 
kullanılan sıfatıdır.

Parçada tanımı verilen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hırka-i Şerif 

B) Hilye-i Şerif

C) Hadis-i Şerif

D) Hatemü’l Enbiya

3. “Ey Peygamber! Biz seni insanlar hakkın-
da şahit, müjdeci, uyarıcı ve Allah’ın izniyle 
O’nun yoluna davet eden bir peygamber ve 
onların yollarını aydınlatıcı bir elçi olarak 
gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45 - 46. ayetler.)

Ayetlerden hareketle Hz. Peygamber ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Tebliğ görevinin olması

B) İnsanları aydınlatması

C) Danışarak iş yapması

D) Uyarıcı olması

4. I. “...İnsanlara, kendilerine indirileni açık-
laman için ve düşünüp anlasınlar diye 
sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 
44. ayet.)

 II. “... O (Muhammed), Allah’ın resulü ve 
nebilerin sonuncusudur…” (Ahzab su-
resi, 40. ayet.)

 III. “(Resul’üm!) Biz seni âlemlere ancak 
rahmet olarak gönderdik.”  (Enbiya su-
resi, 107. ayet.)

 IV. “Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibi-
sin.”  (Kalem suresi, 4. ayet.) 

Yukarıdakileri ayetler Hz. Peygamber’in 
verilen özellikleri ile eşleştirildiğinde 
hangisi dışarıda kalır?

A) İnsanlık için müjdeleyici ve uyarıcıdır.

B) Peygamberlerin sonuncusudur.

C) Rahmet peygamberidir.

D) Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

118

7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi4. Ünite



Kâfirun suresi Mekke döneminde inmiştir. Altı ayettir. “Kâfirun”, kâfirler demek olup Yüce Allah’ı 
ve O’nun dini İslam’ı inkâr edenler için kullanılır. Bu surede, tevhid inancı olan İslam ile onun dı-
şında kalan tüm batıl ve şirk inanışlar arasında kesin bir ayrım yapılmakta; hak ile batılın, tevhid 
ile şirkin asla bir uzlaşma içinde olamayacağı net bir şekilde bildirilmektedir.

BİLGİ KÜPÜ
3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

DOLDURALIM

BULALIM

Kâfirun suresi ve anlamında boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz.

Kâfirun suresiyle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına 
Y yazınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm                             

1. Kul yâ eyyühe’l ……………………                          

2. Lâ …………………… mâ ta’büdûn.             

3. Velâ ………… âbidûne mâ a’büd.

4. Velâ ene ………….. mâ abedtüm.

5. Velâ entüm ……………. mâ a’büd.

6. Leküm …………….. veliye ………….

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: “Ey ………………………………            

2. Ben sizin taptıklarınıza ……………………. 

3. Siz de benim ………………… kulluk etmezsiniz.

4. …….. sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5.  ………. benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz.

6. ……..… dininiz size, ………… benim ………….. 
banadır.”

Mekke’de indirilmiş bir sure olup altı ayettir.

Münafıkların bazı özelliklerinden bahsetmektedir.

Müminlerin sadece Yüce Allah’a kulluk ettikleri bildirilmektedir.

Tevhid inancı ile şirk içeren inanışların asla bir arada bulunamayacağı kesin bir şekilde 
ifade edilmektedir.
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YAZALIM
Aşağıda verilen bilgilerden müminlerin özellikleri olanların başına “Müminler”, kâfirlerin özel-
likleri olanların başına “Kâfirler” yazınız.

Sadece Yüce Allah’a kulluk eder-
ler.

Yüce Allah’ın dinini inkâr ederler.

Şirk ve bâtıl inanışlara sahiptirler. Tek Allah inancına sahiptirler.

Yüce Allah tarafından görevlendi-
rilen peygamberlerin yolunu takip 

ederler.

Kendi batıl inanışlarının yolunda 
giderler. 

Tevhid inancı konusunda asla 
taviz vermezler. 

Kendi yanlış inanışları konusunda 
inatçı davranırlar. 
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. 

Terim olarak ise Yüce Allah’ın varlığını ve 
birliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın 
peygamberi olduğunu inkâr eden kimse de-
mektir. 

Parçada hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşrik

B) Münafık

C) Kâfir

D) Fâsık 

2. I. Mekke’de inmiş bir sure olup altı ayettir. 

 II. “Kâfirun”, kâfirler yani inkârcılar demek-
tir. 

 III. Tevhid inancı ile şirkin asla bir araya 
gelemeyeceğini bildirmektedir.

 IV. Bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığı-
nılması öğütlenmektedir.

Verilen bilgilerden hangisi Kâfirun sure-
siyle ilgili değildir?

A) I B) II C) III D) IV

3. Aşağıdakilerden hangisi Kâfirun suresi-
nin ayetlerinden biri değildir?

A) “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn.”

B) “Leküm dînüküm veliye dîn.”

C) “Velem yekün lehû küfüven ehad.”

D) “Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.”

4. Kâfirun suresinin ilk ve son ayetlerinin 
anlamı hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) “De ki: O Allah birdir.” / “Hiçbir şey O’na 
denk değildir.”

B) “De ki: Ey Kâfirler” / “Sizin dininiz size, 
benim dinim banadır.”

C) “De ki: Sabahın Rabb’ine sığınırım.” / 
“Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şer-
rinden.”

D) “Biz sana Kevser’i verdik.” / “Asıl soyu 
kesik olanlar sana kin güdenlerdir.”
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ÇÖZELİM
Ünitenin geneli ile ilgili  bulmacayı çözünüz.

3 4

7 8 9 11 12

2

6

1 5 10 13

H A T E M Ü L E N B İ Y A

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vasıfları, bu vasıflardan bahseden süslenmiş kitap ve levhalar.
2. Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih.
3. Peygamberlik.
4. İnsanlara Allah’ın (c.c.) buyruklarını bildiren, onları Allah’ın (c.c.) yoluna, dine çağıran kimse.
5. Son peygamber.
6. Sevindirici haber, muştu.
7. Allah (c.c.) ile insanlar arasında, dünya ve ahiretle ilgili durumların bildirilmesi amacıyla 

yapılan elçilik görevi.
8. Merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak, şefkat, merhamet.
9. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen ilahi kitap.
10. İnsanoğlu, insan.
11. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları haberleri insanlara eksiksiz bir şekilde bildirmesi.
12. Allah (c.c.) tarafından peygamberlere bildirilen her şey.
13. İnsandaki iyi veya kötü huylar, mizaç, karakter.
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1. Yüce Allah tarafından gönderilen Hz. Mu-
hammed’e (s.a.v.) inanmak ve onu sev-
mek, imanın bir gereğidir (I). Kur’an’daki 
ifadeleri ile o, en üstün ahlak sahibidir (II). 
Etrafına nur saçan bir kandil gibidir ve ken-
disine tabi olanları daima en doğruya gö-
türür (III). Bu sebeple o, bütün bir beşer ve 
özellikle Allah’a ve ahiret gününe inananlar 
için en güvenilir bir örnektir (IV).

I. O, Allah’ın elçisidir.
II. O, hatemü’l-enbiya’dır.
III. O, hidayet rehberidir.
IV. O, Muhammedü’l Emin’dir.

Sınava hazırlık için ‘Allah’ın Kulu ve Elçisi: 
Hz. Muhammed’ ünitesi ile ilgili ders not-
larını gözden geçiren Ali, verilen metnin 
cümlelerini akılda kalması için tablodaki 
gibi kodlamıştır.

Buna göre Ali, kodlama yaparken hangi 
basamakta hata yapmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

2. “De ki, ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza 
tapmam. Sizler de benim taptıklarıma tap-
mazsınız. Ben sizin taptıklarınıza tapacak 
değilim. Sizler de benim taptıklarıma tapa-
cak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-
nışların uzlaşması düşünülemez. 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III

3. Öğretmen, “Andolsun, Allah’ın resulünde 
sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuş-
mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler 
için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 
21. ayet.) ayetini okumuş ve bu ayet ışığın-
da öğrencilerden Hz. Peygamber’in örnek 
ahlakından yola çıkarak kendileri için dav-
ranış hedefleri belirlemelerini istemiştir.

Öğrencilerin belirledikleri hedefler şu şekil-
dedir:

Bilal: Dostlarımı sık sık ziyaret edip onlarla 
sohbet edeceğim.

Ömer: Bulunduğum ortamlarda herkesin 
hakkını gözeteceğim.

Betül: Şaka bile olsa asla yalan söyleme-
yeceğim.

Esma: Yoksullar ve kimsesizler için yardım 
kampanyalarına katılacağım.

Bu davranışlar Hz. Peygamber’in ahlaki 
özellikleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi yanlış olur?

A) Betül, dürüstlüğünü örnek almıştır.

B) Bilal, vefasını örnek almıştır.

C) Ömer, sabrını örnek almıştır.

D) Esma, yardımseverliğini örnek almıştır

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

cak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
lah’a ibadet ederler.

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-

 III. Tevhid inancı İslam ile şirk içeren ina-

ma, yardımseverliğini örnek almıştırcak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di-
nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,

 I. Müslümanlar kâfirlerin dinlerine ve is-
teklerine uymazlar.

 II. Müslümanlar sadece tek olan Yüce Al-
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için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 
21. ayet.) ayetini okumuş ve bu ayet ışığın-
da öğrencilerden Hz. Peygamber’in örnek 
ahlakından yola çıkarak kendileri için dav-
ranış hedefleri belirlemelerini istemiştir.

Öğrencilerin belirledikleri hedefler şu şekil-

 Dostlarımı sık sık ziyaret edip onlarla 

ifadeleri ile o, en üstün ahlak sahibidir (II). 
Etrafına nur saçan bir kandil gibidir ve ken-
disine tabi olanları daima en doğruya gö-
türür (III). Bu sebeple o, bütün bir beşer ve 
özellikle Allah’a ve ahiret gününe inananlar 
için en güvenilir bir örnektir (IV).

I.

2. 

değilim. Sizler de benim taptıklarıma tapa-
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nim banadır.” (Kâfirun suresi, 1 - 6. ayetler.)
Bu sureden hareketle,
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I. O, Allah’ın elçisidir.
II. O, hatemü’l-enbiya’dır.
III. O, hidayet rehberidir.
IV. O, Muhammedü’l Emin’dir.

Sınava hazırlık için ‘Allah’ın Kulu ve Elçisi: 
Hz. Muhammed’ ünitesi ile ilgili ders not-
larını gözden geçiren Ali, verilen metnin 
cümlelerini akılda kalması için tablodaki 
gibi kodlamıştır.

Buna göre Ali, kodlama yaparken hangi 
basamakta 
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lerden hangisi yanlış olur?

tül, dürüstlüğünü örnek almıştır.

lal, vefasını örnek almıştır.

özellikleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi yanlış olur?

tül, dürüstlüğünü örnek almıştır.

Bilal, vefasını örnek almıştır.

kampanyalarına katılacağım.

Bu davranışlar Hz. Peygamber’in ahlaki 
özellikleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki-
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B)

C) Öm

kampanyalarına katılacağım.

A)

B)B)
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4. Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çıkmıştır. Ezilenleri, köleleri, kim-
sesizleri her zaman koruyan Hz. Peygamber, açları doyurmuş, kapısına geleni boş çevirmemiş 
ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmiştir. İnsanlara hem maddi hem manevi olarak destek 
olmuş ve içinde bulundukları sıkıntılardan kurtararak onlara güvenli bir ortam oluşturmaya ça-
lışmıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur: “Andolsun size içinizden öyle bir 
peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mümin-
lere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.) 

Bu parçada Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliğine yer verilmiştir? 

A) Son peygamberdir. 

B) Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

C) İnsanlar için uyarıcı ve müjdecidir. 

D) Rahmet peygamberidir.

5. Tabloda Hz. Peygamber’in bazı özelliklerine örnekler verilmiştir.

I II III

Kendisine yapılan zulümlere 
karşı affedici olmuştur.

Şahit olduğu kötü davranışlara 
duyarsız kalmamış ve böyle 
davrananları güzel bir üslupla 
uyarmıştır.

Bulunduğu toplumda güveni-
len bir insan olarak yaşamış 
ve bundan dolayı da kendisi-
ne “Muhammedü’l-Emîn” de-
nilmiştir.

Buna göre;

a. Akif’in arkadaşının ona verdiği kitaplara gözü gibi bakması,

b. Asaf’ın kantin sırasında beklerken sıranın önüne geçen bir arkadaşını güzelce uyarması,

c. Ayşe’nin kalbi kırılsa bile yaşadığı güzel şeyleri hatırlayıp arkadaşına bir şans daha vermesi 

gibi davranışlar Hz. Muhammed’in (sav.) özellikleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki sırala-
malardan hangisi doğrudur?

I II III
A) b a c

B) c b a

C) a b c

D) b c a

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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6 ve 7. soruları parçaya göre cevaplayı-
nız.

Hz. Peygamber ilahi mesajları Müslüman-
lara tebliğ etmiştir. İhtiyaç olduğu zaman 
da ilahî buyrukları gerek sözlü gerekse uy-
gulamalı olarak açıklamıştır. Örneğin “Böy-
lece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara 
şahit olasınız...”(Bakara suresi, 143. ayet.) 
ayeti indiği zaman Hz. Peygamber  “orta” 
kelimesinin “adalet” anlamına geldiğini be-
lirtmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber, Kur’an’ı 
sadece sözlü olarak değil, yaşantısıyla da 
açıklamıştır. Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in 
Kur’an’ı yaşayarak aktarışını şöyle dile ge-
tirir: “…Onun ahlakı Kur’an’dı.”( Müslim, 
Salâtu’l Müsafirîn, 139.) Yüce Allah da bu 
konuda şöyle buyurmaktadır: “- - - -”

6. Parçada noktalı yere konu bütünlüğü 
açısından aşağıdaki ayetlerden hangisi 
getirilmelidir?

A) “… İnsanlara, kendilerine indirileni açık-
laman için ve düşünüp anlasınlar diye 
sana da bu Kur’an-ı indirdik.” (Nahl su-
resi, 44. ayet.)

B) “Biz seni bütün insanlara ancak müjde-
leyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat 
insanların çoğu bunu bilmezler.” (Sebe 
suresi, 28. ayet)

C) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni 
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Allah’ın 
elçiliğini yapmamış olursun…” (Maide 
suresi, 67. ayet.)

D) “Biz senden önce de kendilerine vahiy 
verdiğimiz kişilerden başkasını peygam-
ber olarak göndermedik...” (Enbiyâ su-
resi, 7. ayet)

7. Bu parçada Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
ilgili vurgulanan temel konu hangisidir?

A) Güzel ahlaka sahip olması

B) Müjdeleyici ve uyarıcı olması

C) Kur’an’ı söz ve fiilleriyle açıklaması

D) Rahmet peygamberi olması

8. Kureyşliler Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gele-
rek; “Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir 
sene de biz Allah’a tapalım.” şeklinde tek-
lifte bulununca Hz. Peygamber: “Allah’a bir 
şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” 
demiştir. Bu sefer Kureyşliler, “Sen bizim 
ilahlarımıza saygı göster, biz de seni tasdik 
edip ilahına ibadet edelim.” deyince Kâfirun 
suresi inmiş ve bunun asla mümkün olma-
yacağı bildirilmiştir. (Taberî, 30, 213-214.)

Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Müminler tevhid inancından asla taviz 
vermezler.

B) Müminler İslam davetini diğer insanlara 
ulaştırmaya çalışmazlar. 

C) Müminler inanç konularında kâfirler ile 
uzlaşmaya çalışmazlar.

D) Müminlerin Yüce Allah’a ortak koşmaları 
düşünülemez.

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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9. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili;

 I. Seçilmiş bir peygamberdir.

 II. En büyük mucizesi Kur’ân’ı Kerim’dir.

 III. Aldığı vahyi tebliğ ile vazifelidir. 

 IV. Hatemü’l-enbiyadır.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

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

10. •    Son peygamberdir.

  • Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

  • Rahmet peygamberidir.

Hz. Peygamber’in verilen özelliklerinden 
her biri aşağıdaki ayetlerle eşleştirildi-
ğinde hangisi dışarıda kalır?

A) “Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibi-
sin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

B) “(Resul’üm!) Biz seni âlemlere ancak 
rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya sure-
si, 107. ayet.)

C) “...O (Muhammed), Allah’ın resulü ve 
nebilerin sonuncusudur.” (Ahzab suresi, 
40. ayet.)

D) “...İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve 
ulaştığı herkesi uyarayım diye vahy 
olundu...” (En’am suresi, 19. ayet.)

11. ve 12. soruları verilen metne göre ce-
vaplayınız.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ait bazı 
özellikler:

 I. Boyu ne çok uzun ne de çok kısa 
idi. 

 II. Allah’tan (c.c.) aldığı vahyi insanla-
ra aktarmıştı.

 III. Bir kimseye baktığı zaman tüm be-
deni ile o tarafa yönelirdi. 

 IV. İnsanların en cömerdi, en doğru 
sözlüsü, en yumuşak huylusu idi. 

 V. Gündelik yaşantısı ile de insanlara 
örnek olmuştu.

11. Verilen özelliklerden hangisi Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) farklı bir yönü ile il-
gilidir?

A) II B) III C) IV D) V

12. Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.) ile il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Herkes gibi bir insandı. 

B) Güzel davranışlarda insanlara örnekti.

C) Sırtında peygamberlik mührü vardı.

D) İnsanlara vahyi aktarmak ile görevliydi.

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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5.
ÜNİTE

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE
YORUMLAR

KONULAR

✦  Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının 
Sebepleri

✦  İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

✦  İslam Düşüncesinde Tasavvufi  Yorumlar



1. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

Din, Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve 
hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Dinin kaynağı vahiydir 
ve değişmez. Din anlayışı ise vahyin yorumuna dayandığı için değişebilir. İnsanların birbirinden 
farklı din anlayışına sahip olmasının bireysel veya toplumsal çeşitli sebepleri vardır. İnsanlar 
farklı sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik şartlar içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri için dinî 
kurallara bakış açıları da bunlara göre şekillenir. Fakat vahiy Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle kabul 
edilmeli ve korunmalıdır.

BİLGİ KÜPÜ

EŞLEŞTİRELİM
Verilen soruları soruları cevapları ile eşleştiriniz.

Hz. Muhammed 
(s.a.v.)

Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderi-
len, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan 

şeylere sevk eden ilahi kurallar bütününe ne denir?

Vahiy
Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütlerin 
insanlar tarafından algılanma biçimine ne denir?

Din

Dinin kaynağı olan ilahi kitabın adı nedir?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’i söz ve davranışlarıyla insanlara anlatan, 
açıklayan ilk kişi kimdir?

Din Anlayışı

İslam dininin ilahi kitabı nedir?Dinî Yorum
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YAZALIM
Aşağıdaki ifadelerin başına ifade doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

Din, akıl sahibi bir varlık olan insana hitap eder.

İslam dininin en temel kaynağı, atalarımızın söz ve davranışlarıdır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra İslam, farklı kıtalarda görülmemiş, sadece 
Mekke’de etkili olmuştur.

Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu 
sağlamaktır.

Vahiy evrenseldir. Toplumlara göre değişiklik göstermez.

Dinin kaynağı vahiy olmakla birlikte din, zamanla değişim gösterebilir.

Din anlayışının farklı olmasındaki en temel sebep, Kur’an-ı Kerim’in dilinin Arapça ol-
masıdır.

Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişmez.

Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması dinin anlaşılmadığının bir gösterge-
sidir.

İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları 
da farklı olur.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
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YERLEŞTİRELİM
Aşağıdaki metni okuyarak balık kılçığı üzerine din ile din anlayışı arasındaki farkları yazınız. 

Din ancak düşünen ve irade sahibi olan bir varlık tarafından anlaşılabilir. Bu sebeple din, akıl 
sahibi bir varlık olan insana hitap eder. Din anlayışı ise Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığı 
ile gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir. İnsanların düşünme ve anlama 
yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olur.

Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişmez. Ancak bireylerin bakış açı-
sına, yaşam tarzına ve içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma göre din anlayışlarında fark-
lılıklar olabilir.

Dinin kaynağı vahiydir ve değişmez. Din anlayışı ise vahyin yorumuna dayandığı için değişebilir. 
İnsanlar farklı sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik şartlar içerisinde yaşamlarını sürdürdük-
leri için dinî kurallara bakış açıları da bunlara göre şekillenir. Fakat vahiy Allah’tan (c.c.) geldiği 
şekliyle kabul edilmeli ve korunmalıdır. Çünkü vahiy evrenseldir.

Din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar, dinin esasına ve özüne yönelik olamaz. 
Hiç kimse, Kur’an’da açıkça belirtilen iman esaslarını, ibadetleri değiştirme, azaltma ya da ço-
ğaltma hakkına sahip değildir. Kur’an’da açıkça haram olduğu belirtilen bir şeyi helal kılma yet-
kisi de hiç kimseye verilmemiştir.

DİN DİN ANLAYIŞI
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İŞARETLEYELİM
Yolları takip ederek ulaşacağınız kutularda, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 
yazmaktadır. Ulaştığınız sebepleri yuvarlak içine alarak işaretleyiniz.

Kültürel 
sebepler

Coğrafi 
sebepler

Matematiksel 
sebepler

Din Anla-
yışındaki 
Yorum 
Farklı-

lıklarının 
Sebepleri

Dinî metin-
lerden kay-
naklanan 
sebepler

İnsan yapı-
sından kay-
naklanan 
sebepler

Sosyal 
sebepler

Siyasi se-
bepler

➡ ➡

➡

➡

➡➡➡➡
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracı-

lığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi is-
tek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere 
sevk eden ilahî kurallar bütünüdür.

Parçada tanımı verilen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Din anlayışı

B) İslam düşüncesi

C) Mezhep

D) Din

2. Din anlayışı, Allah’ın (c.c.) peygamberler 
aracılığı ile gönderdiği öğütlerin insanlar 
tarafından algılanma biçimidir. İnsanların 
düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden 
farklı olduğu için din anlayışları da farklı 
olur.

Parçaya göre din anlayışıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların bakış açısına göre oluşur.

B) Vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez.

C) Kişilere, toplumlara göre farklılık göste-
rebilir.

D) Çevresel faktörlerden etkilenir.

3. Din, Allah (c.c.) tarafından peygamberler 
aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini ken-
di istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeyle-
re sevk eden ilahi kurallar bütünüdür.

Buna göre din hakkında aşağıdakilerden 
hangi söylenemez?

A) Vahye dayanır.

B) Akıl sahiplerine hitap eder.

C) Kişilere ve toplumlara göre farklılık gös-
terebilir.

D) Emir ve yasakları bağlayıcıdır.

4. İnsanların farklı dinî anlayışlara sahip olma-
sının bazı sebepleri vardır. Bunların başın-
da, bireylerin yaratılış itibarıyla birbirinden 
farklı olması gelir. Allah (c.c.), her insanı 
farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu sebeple 
insanların karakterleri, mizaçları, dünya-
yı algılama biçimleri, amaçları birbirinden 
farklıdır. Bu farklılıklar, bireylerin düşünce 
biçimlerini, olaylara yaklaşımlarını da etki-
lemektedir. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si din anlayışındaki farklılıkların sebep-
lerinden biri değildir?

A) Vahiy

B) Coğrafi şartlar

C) Kültür düzeyi

D) Eğitim
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Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken din an-

layışı, bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlan-

ma biçimlerini ifade etmektedir. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

şartlar, onun din anlayışı üzerinde etkili olmuştur. Bu durum, dinin farklı anlayış ve uygulama 

biçimlerine sebep olarak mezheplerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Mezhep kavramı, İslam 

kültüründe dinî ilimlerde yetkin olan din bilginlerinin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda ortaya 

koyduğu görüşlerin tamamına veya belirledikleri sisteme denir. 

İslam düşüncesindeki yorum biçimleri üç farklı alanda ortaya çıkmıştır. Bunlar; inançla ilgili yo-

rumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlardır.

İslam Düşüncesinde itikadi Yorumlar: İnanç konularının ayrıntılarında ortaya çıkan yorumlar-

dır. Maturidilik ve Eş’arîlik başlıca itikadi mezheplerdir.

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar: İbadetler ve diğer dinî hükümler konusunda ortaya çıkan 

yorumlardır. Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbelilik başlıca fıkhi mezheplerdir.

BİLGİ KÜPÜ
2. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

Görsel 5.1
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Şia, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra Hz. Ali’nin ve onun soyun-
dan gelenlerin halife olması gerektiği düşüncesini taşıyan bir yorumdur.

Hanefilik, fıkhi yorumlar içeren bir mezheptir.

Türkiye’deki Müslümanların büyük çoğunluğu Hanefi ve Şafii mezhebini takip 
etmektedir.

Din anlayışına bağlı olarak oluşan ekollerin hepsi aynı düşünceye sahiptir.

İŞARETLEYELİM
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 

Yüce Allah’ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği esasları tereddütsüz kabul 
etmeye; onların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaya itikat denir.

İtikadi yorumlar; ibadet, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret gibi alan-
lardaki hükümleri konu edinir.

Dinimize göre bir insanın Müslüman sayılabilmesi için her şeyden önce İs-
lam’ın inanç esaslarını gönülden ve tereddüt etmeksizin kabul etmesi gerekir.

İslamiyet’in geniş coğrafyalara yayılması farklı din anlayışlarının ortaya çık-
masında etkili olmuştur.

Eş’arilik, İmam Maturidi’nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi mezhep-
tir.

İmam Âzam Ebu Hanife’nin en önemli eseri Fıkh-ı Ekber’dir.

Hanefilik mezhebi daha çok Irak, Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, Pakistan 
ve Türkiye’de yaygındır.
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DOLDURALIM
Verilen bilgilerdeki noktalı yerlere gelecek ifadeleri bulmacadan bularak yazınız.

E N R U P İ M A M E Ş A R İ S

B A I V K Ü R O M Z C V B N İ

K K Ş A A T A E A I M O E Ö M

L Ş A T D Z L S T D E C M N A

H İ F A İ T E Y U U V Ü İ M M

A B İ E R T V Y R C L V N Ö M

N E İ S İ Z İ C İ S E T I O A

E N L F L D G N D Ç V Ş İ Ü L

F D İ H İ S A Y İ U İ I P M İ

İ İ K T K R D Z L C L V B O K

L L E R T Y U I İ O İ P Ü Ş İ

İ İ A Z S D V G K F K H K L N

K K A İ M A M H A N B E L Ş L

H O C A A H M E T Y E S E V İ

D İ V A N I H İ K M E T B M N

Eş’arilik, …………………………’nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi bir mezheptir.

…………………, Ebu Hanife’nin görüşleri etrafında oluşan fikhi mezheptir.

İmam Maturidi’nin görüşleri çerçevesinde oluşan mezhep …………………………’tir.

Malikilik, …………………………..’in görüşleri etrafında oluşan fıkhi mezheptir.

Hanbelilik, ………………………………’in görüşleri etrafında oluşan fıkhi mezheptir.

…………………………….., İmam Şafii’nin görüşleri etrafında oluşan fıkhi bir mezheptir.
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ÇÖZELİM
Dört Mezhep İmamının hangi şehirlerde, ne zaman doğduğunu; görüşlerinin en çok hangi ül-
kelere yayıldığını ipuçlarından yararlanarak bulunuz. Cevaplarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.

Mezhep imamı Doğduğu şehir Doğum tarihi
Görüşlerinin en 

yaygın olduğu ülke

İMAM ŞAFİİ

EBU HANİFE

AHMED B. HANBEL 

İMAM MALİK  

TÜ
R

Kİ
YE

SU
D

AN

M
IS

IR

S.
 A

R
AB

İS
TA

N

G
AZ

ZE

M
ED

İN
E

KÛ
FE

BA
Ğ

D
AT

78
0

72
1

69
9

76
7

İMAM ŞAFİİ 
EBU HANİFE 
AHMED B. HANBEL 
İMAM MALİK 

780
712
699
767

GAZZE 
MEDİNE 
KÛFE
BAĞDAT

İPUÇLARI:

  • Kûfe’de ve en erken tarihte doğan âlimin 
görüşleri Türkiye’de çok yaygındır.

  • Sadece 712 yılında Medine’de doğan 
âlimin isminde “k” harfi bulunmaktadır.

  • 780 yılında Bağdat’ta doğan Ahmed b. Hanbel’in görüşleri Sudan ve Mısır’da fazla yaygın değildir.

  • Gazze’de doğan İmam Şafii’nin görüşleri Mısır’da çok yaygındır.

Uyarı: Doğru bilgilerin kesiştiği karelere “E” yazabilirsiniz. Tablonun her bir 
bölmesinin her satır ve sütununda sadece bir EVET (E) olabilir. EVET’i bul-
duğunuzda o kareye E’yi yazarak onun bulunduğu satır ve sütundaki diğer 
kareleri HAYIR (H) ile doldurabilirsiniz.

H

H H E H

H

H
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Kelime olarak gidilecek yol, takip edilen 

yöntem, ekol gibi anlamlara gelir. İslam kül-
türünde ise dinî ilimlerde yetkin olan bir din 
bilgininin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, 
kendine özgü kural ve metotla meydana 
getirdiği görüşler toplamına denir.

Parçada tanımı verilen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Din

B) İlim

C) Fıkıh

D) Mezhep

2. İslam dininde gönülden bir bağlılıkla kesin 
olarak inanılması gereken esaslar vardır. 
Din anlayışı ve yorumu ne olursa olsun, İs-
lam tarihi boyunca Müslümanlar bu inanç 
esaslarına temel ilke olarak inanmış ve 
bağlı kalmışlardır. Ancak inanç konuları-
nın bazı ayrıntılarında farklı görüşler ortaya 
koymuşlardır. Bu farklı anlayışlara itikadi 
yani inançla ilgili yorumlar denir. İslam ta-
rihinde inançla ilgili yorum biçimlerinden 
ikisi günümüzde de Müslümanların büyük 
çoğunluğu tarafından benimsenmektedir. 
Bunlar Maturidilik ve Eş’arilik.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar arasında temel inanç 
esaslarıyla ilgili bir ihtilaf yoktur.

B) Maturîdilik bugün de varlığını sürdüren 
itikadî bir mezheptir.

C) İnanç konularındaki farklı yorumlar Müs-
lümanlar arasında çatışma sebebidir.

D) İslam tarihinde inanç konularının ayrıntı-
larında farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

3. Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, 
toplumlara göre değişmez. Ancak bireyle-
rin bakış açısına, yaşam tarzına ve içinde 
bulunduğu sosyoekonomik duruma göre 
din anlayışlarında da farklılıklar olabilir. 
İnsanların dine bakış açıları birbiriyle aynı 
olabileceği gibi farklı da olabilir. Bu sebeple 
tarih boyunca dinde farklı anlayış biçimleri 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda İslam dü-
şüncesindeki yorum biçimleri üç farklı alan-
da ele alınabilir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si İslam düşüncesindeki yorum biçimle-
rinden biri değildir?

A) İtikadi yorumlar

B) Fıkhi yorumlar

C) Batıni yorumlar

D) Tasavvufi yorumlar

4. İslam dini insanlara, inanç esaslarının yanı 
sıra ibadet yapmayı da emretmiştir. Müslü-
manlar, ibadetlerin Allah (c.c.) tarafından 
emir veya tavsiye edildiğine inanmakla bir-
likte uygulama ve bazı ayrıntılar konusunda 
farklı görüşler ortaya koymuşlardır. İslam 
tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili 
ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yo-
rumlar olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi parçada bahse-
dilen fıkhi yorumlardan biri değildir?

A) Hanefilik

B) Mevlevilik

C) Hanbelilik

D) Malikilik
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Öncüsü olan Hoca Ahmed 
Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet” 
adlı eseri vardır. Türklerin 
Müslüman olmasında etkili 
olan bu ekol, Türkistan böl-
gesinde doğup kısa bir süre 
içerisinde Orta Asya’dan Bal-
kanlara kadar uzanan geniş 
bir coğrafyada yayılmıştır.

Öncüsü olan Bahaeddin Nak-
şibend, Türkistan’ın Buhara 
bölgesinde doğmuştur. Tür-
besi de buradadır. Ahlak eği-
timine önem veren bu ekol 
zamanla Türkler arasında da 
yayılmıştır.

Öncüsü olan Abdülkadir 
Geylani’nin pek çok tasav-
vufi eseri vardır. Geylani’nin 
türbesi Bağdat’tadır. Ahlak 
eğitimine önem veren bu 
ekol zaman içerisinde Ana-
dolu’da da yayılmıştır.

Öncüsü olan Hacı Bektaş 
Veli’nin türbesi Nevşehir’de-
dir. Hz. Ali ve Ehl-i beyt sev-
gisine önem veren bu ekol 
Anadolu ve Rumeli’de yay-
gınlaşmıştır. Türklerin dinî 
anlayışlarında etkili olmuş-
tur.

Öncüsü olan Mevlânâ Cela-
leddin Rumi’nin türbesi Kon-
ya’da olup “Mesnevi” adlı 
eseri meşhurdur. Sema-
zenlerin icra ettikleri “sema” 
töreni bu ekolün önemli bir 
unsurudur. Türkler arasında 
yayılmıştır.

3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvuf, insanın ahlaki ve manevi olarak gelişimini esas alan ve böylece Yüce Allah’ın bilgisi-
ne ve sevgisine ulaşmayı hedefleyen dinî bir ilimdir. Tasavvuf alanında ortaya çıkan yorum ve 
anlayışlara ise tasavvufi yorumlar denir. İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında pek çok 
tasavvufi anlayış, yorum ve ekol ortaya çıkmıştır. Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, 
Alevilik-Bektaşilik bu tasavvufi yorumlardan bazılarıdır. Tasavvuf özellikle Türklerin Müslüman 
olmasında ve dinî anlayışlarının oluşmasında; İslam’ın Anadolu ve Balkanlarda yayılmasında 
etkili olmuştur.
Ülkemizde Alevilik - Bektaşilik, Hz. Ali ve Ehl-i beyt sevgisini esas alan kendine özgü tasavvufi 
bir yorumdur. Hacı Bektaş Veli ve onun yetiştirdiği öğrencilerinin görüşleri etrafında oluşan bu 
yorumda cemevinin önemli bir yeri vardır. On iki hizmetin yerine getirildiği cem ayininde semah 
dönen Aleviler, musahiplik uygulamasıyla da paylaşma ve dayanışma örneği sergilerler. Hızır ve 
Muharrem orucu tutan Aleviler çeşitli vesilelerle kurban keserler. Gülbank adı verilen dualar ile 
deyiş ve nefes adı verilen şiirler Alevi - Bektaşi geleneğinde önemli bir yer tutar.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM
Hakkında bilgi verilen tasavvufi yorumların isimlerini ilgili kutucuklara yazınız.
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EŞLEŞTİRELİM
Verilen tanımları ilgili oldukları kavramlar ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

Yüce Allah’ı hatırlamak, O’nu akıl-
dan ve gönülden hiçbir zaman çı-
karmamak demektir. Tasavvufi eği-
timin önemli bir unsurudur.

Nefis Terbiyesi 
(Ahlak eğitimi)

Marifetullah
(Allah’ı bilmek, 

tanımak)

Muhabbetullah 
(Allah sevgisi, ilahi aşk)

Tasavvuf

Kalp Tasfiyesi
(Kalbi saflaştırmak)

Kulluk Bilinci

Zikir

Yüce Allah’ı çok sevmek, O’nun 
sevgisini ve rızasını kazanmak için 
gayret etmektir. Tasavvufi eğitimin 
amaçlarındandır.

Kalbi kötü duygu ve düşünceler-
den temizlemek; bütün niyet ve 
davranışlarda sadece Allah’ın rıza-
sını gözetmektir. Tasavvuf eğitimin 
önemli unsurlarındandır.

İnsanın kötü huylarını terk etmesi 
ve ahlakını güzelleştirmeye çalış-
masıdır.  Tasavvufi eğitimin önemli 
bir unsurudur.

İnsanın yaratılış amacını idrak 
ederek Yüce Allah’a yönelmesi ve 
O’na layık bir kul olarak kendini 
gerçekleştirmesidir. Tasavvuf eği-
timinin amaçlarındandır.

Yüce Allah’ın eşsiz ilmini, güzelliğini 
ve kudretini yarattığı her şeyde gör-
mek ve O’nu bu şekilde bilmektir. 
Tasavvufi eğitimin amaçlarındandır.

1

1
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ZİYARET EDELİM
Görselleri verilen türbelerin hangi tasavvuf büyüklerine ait olduğunu noktalı yerlere yazınız.

(Yesi,Türkistan)

(……………………………..…………………)

Nevşehir, Türkiye)

(……………………………..…………………)

(Konya, Türkiye)

(……………………………..…………………)

(Buhara, Özbekistan)

(……………………………..…………………)

Görsel 5.2

Görsel 5.4

Görsel 5.3

Görsel 5.5
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BULALIM
Bulmacada, verilen kelimeleri bulunuz ve kalan kelimelerin oluşturduğu şiiri noktalı yerlere 
yazınız.

Tasavvuf, Sufi, Edep, Mevlevi, Terbiye, Bektaşi, Nakşibendi, Marifet, Kadiri, Yesevi, 
Güzel Ahlak, Muhabbet

İ L İ M T A S A V V U F İ L İ M Ç N V

N A K Ş İ B E N D İ B İ L M E K T İ R

G Ü Z E L A H L A K İ L İ M E D E P V

K E N D İ N İ M A R İ F E T Ş Ü S T Z

B İ L M E K T İ R M U H A B B E T V Ö

B E K T A Ş İ S E N T E R B İ Y E L U

K E N D İ N İ Y E S E V İ K A D İ R İ

B İ L M E Z S E N S U F İ B U N İ C E

M E V L E V İ A R İ O K U M A K T I R

“…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….”

(Yunus Emre)
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EŞLEŞTİRELİM
Aşağıda verilen Alevilik - Bektaşilik ile ilgili kavramları anlamları ile eşleştiriniz.

MUSAHİPLİK

CEM

SEMAH

GÜLBANK

RAZILIK

HIZIR VE MUHARREM ORUCU

ON İKİ HİZMET

Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin ceme gir-
mesi uygun bulunmadığından hakkını ödemesi, 
hakkına girdiklerinin rızasını alması.

Evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin hu-
zurunda kurban keserek hayat boyu “yol kardeşi” 
olmaya söz vermesi.

Hz. Ali (r.a.) başta olmak üzere onun soyundan 
gelen on iki imamı temsilen cem esnasında on iki 
kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçeve-
sinde yapılan görevler.

Alevi - Bektaşi cemlerinde ceme katılanların Al-
lah’a (c.c.) sevgi ve bağlılık duygusuyla ayakta 
dönmesi.

Alevilik - Bektaşilikte dua kavramının karşılığı.

Alevi - Bektaşilerin Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fatıma (r.a.) 
başta olmak üzere, Ehl-i beyt’e sevgi ve bağlılığın 
bir göstergesi olarak şubat ayının 13, 14 ve 15. 
günleri ile Muharrem ayında tuttukları oruç.
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BULALIM
Sembollere denk gelen harfleri bulmacaya yerleştirerek, bulmacada gizlenmiş olan, 
gülbank duasını bulunuz. Örnek: B = 

B İ S M İ Ş A H

                 

V K T Y O

   Ý              

I F Ş

                 

F D

               

                  

Ö U

                 

V

                

                  

                 

                

Y Ü C E A L L A H

                

Â
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SINIFLANDIRALIM
Aşağıdaki tabloda İslam düşüncesindeki farklı yorum biçimleri bulunmaktadır. Bunları ilgili 
başlıkların altına yazarak sınıflandırınız.

HanbelilikKadirilik

Maturidilik

Alevilik-Bektaşilik

Malikilik

Mevlevilik
Nakşibendilik

Hanefilik

Şafiilik

Yesevilik

Eş’arilik

1.1.1.

2.2.2.

3.3.

4.4.

5.

Tasavvufi YorumlarFıkhi Yorumlarİtikadi Yorumlar
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ÇÖZELİM
Bulmacadaki tüm O, C ve Z harflerini silerek gizlenmiş gizlenmiş olan İslam düşüncesindeki 
yorum biçimlerini bulunuz.

EŞARİLİK - MATURİDİLİK - HANEFİLİK - MALİKİLİK - ŞAFİİLİK - HANBELİLİK - 
YESEVİLİK - KADİRİLİK - NAKŞİBENDİLİK - MEVLEVİLİK - ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK

Z E C Ş O A R C İ Z L O İ O C K Z O

M O A Z T C U C R İ O D Z İ L O İ K

C H O C A C Z N C E Z F İ O L İ C K

Z O M O C Z A C L O İ K C İ L C İ K

Ş Z O A C O F Z O İ C İ O L Z İ K C

H A Z N B C E O L Z İ O L O İ O K O

O C Y O E O C S Z E V İ O L C İ C K

Z K O A Z D O İ O R C İ L O İ K O Z

N O A K O Ş İ O B E C N D İ O L İ K

O M Z E Z V O L C E V C İ O L İ Z K

Z O A C L E Z V İ O L C O İ Z C K O

B E C K O T Z A C Ş O İ C L O İ Z K
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. İslam’ın manevi yönünü öne çıkaran, insa-

na Allah’ı görüyormuşçasına bir ibadet ve 
davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen 
düşünce biçimi, hayat tarzıdır. Ayrıca kötü 
huyları terk edip güzel huylar edinme; Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını 
davranış hâline getirme yolu olarak da ifa-
de edilir.

Parçada hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvur

B) Tevekkül

C) Mezhep

D) Tasavvuf

2. Tasavvuf düşüncesinin Anadolu’da yaygın-
laşmasında etkili olmuştur. Öncüsü olan 
Mevlânâ Celaleddin Rumi, Horasan bölge-
sinden gelip Konya’ya yerleşmiş ve burada 
vefat etmiştir. “Mesnevi” adlı eseri meşhur-
dur. İnsan sevgisi ve Allah aşkı bu yorumun 
esaslarındandır. Semazenlerin icra ettikleri 
sema töreni bu ekolün bir unsurudur. 

Hakkında bilgi verilen tasavvufi yorum 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakşibendilik

B) Yesevilik

C) Mevlevilik

D) Kadirilik

3. Sözlükte toplanma, birleşme, birlik olma, 
bir araya gelme gibi anlamlara gelir. Ale-
vilikte çeşitli vesilelerle bir araya gelinip 
deyişler ve dualar okunarak yapılan ayine 
verilen isimdir.

Parçada hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülbank             

B) Cem               

C) İkrar              

D) Semah

4. - - - - uygulaması İslam’ın ilk yıllarına ka-
dar dayandırılır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
ensar ve muhaciri kardeş ilan etmesini ha-
tırlatan bu uygulamanın temeli dayanışma 
ve paylaşmadır. Medineli Müslümanlar ev-
lerini, işlerini, tarlalarını, bağ ve bahçelerini 
Mekke’den göç eden Müslümanlarla nasıl 
paylaştılarsa bu uygulamaya tabi olan yol 
kardeşleri de aynı şekilde paylaşım ve da-
yanışma içinde olurlar. 

Hakkında bilgi verilen kavramın Alevi-
likteki karşılığı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Musahiplik

B) İstişare

C) Birlik cemi 

D) Erkân
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ÇÖZELİM
Ünitenin geneli ile ilgili bulmacayı çözünüz.

3.     Tasavvufta Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu elde etmek ve Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet 
yapma bilincini kazanmak için girilen ve kendisine ait kuralları olan yol. 

4. Hoca Ahmet Yesevi’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yorum. 

5. İslam fıkıh bilginlerinin, hakkında bir emir veya yasak olmayan konularda Kur’an-ı Kerim ve 
sünnetten yeni hükümler çıkarmaları. 

10. İmam Şafiî’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş mezhep. 

12. Hz. Peygamber’den sonra fıkıh âlimlerinin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten hareketle bir konuda 
görüş birliğine varmaları.

14. İmam Ebu Hanife’nin itikadi konularla ilgili görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu mezhep.

15. Abdülkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yorum.

17. Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve 
hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünü. 

18. Dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların 
hepsini kesin bir şekilde kabullenme, iman etme.

20. İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini bilmek ve bu alanlarla ilgili ilim dalı-
na verilen isim.

1. İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah’ı (c.c.) görüyormuşçasına bir iba-
det ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi, hayat tarzı.

2. İslam kültüründe dinî ilimlerde yetkin olan bir din bilgininin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, 
kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamı.

6. Malik b. Enes’in görüşleri etrafında oluşan fıkhi mezhep.

7. Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi yorum.

8. Akaid konusunda İmam Maturidi’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu mezhep.

9. Hayatın akışı içerisinde Müslümanların karşısına çıkan problemlere ilişkin, sahasında uz-
man olan İslam fıkıh âlimlerince gösterilen çözüm yolu.

11. Bahaeddin Nakşibend’in düşünceleri etrafında oluşan tasavvufi yorum.

13. İslam dininin temel konularında Hz. Peygamber’in sünnetine ve sahabelerinin yoluna uyma-
yı ilke edinenlerin izlediği yolu ve yöntemi benimseyenler.

16. Ahmed b. Hanbel’in görüşleri çerçevesinde oluşmuş mezhep.

19. İmam Eş’ari’nin görüşleri çerçevesinde ortaya çıkan itikadî mezhep.

Soldan sağa

Yukarıdan aşağıya
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5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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“Tasavvuf, Kur’an ve sünnete ters düşme-
yen bir ilimdir.” (Seriy Sakatî)

“Tasavvuf, Hakk’a boyun eğmektir.” (el-Mü-
zeyyin)

Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;

 I. Yüce Allah’ın kitabına ve Hz. Peygam-
ber’in sünnetine uygun hareket etmek-

Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;

yapmaktır.” (Bişr-i Hafî)

 I. Yüce Allah’ın kitabına ve Hz. Peygam-
ber’in sünnetine uygun hareket etmek-
tir.

Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;

 I. Yüce Allah’ın kitabına ve Hz. Peygam-

yapmaktır.” (Bişr-i Hafî)

zeyyin)

Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;Verilen tanımlardan hareketle tasavvuf;
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5. Ünite7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



5. Kur’ân-ı Kerim’de sosyal birlik ve beraberliği bozan ayrılıklar yasaklanmıştır. Bununla birlikte 
Kur’an’da, Allah’ın (c.c.) irade hürriyeti verdiği insanlardan oluşan toplumda bazı ayrılıkların da 
oluşacağı bildirilmiştir. Bir ayette Yüce Allah “Allah ve resulüne itaat edin, birbirinizle çekişme-
yin…” (Enfal suresi, 46. ayet.) buyurmaktadır. Buna göre sosyal birlik esas olmakla beraber, 
ortaya çıkan farklılıklar toplumsal bir zenginlik olarak değerlendirilmelidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam’da peygambere itaat önemlidir.

B) İnsanların sahip olduğu farklılıklar dinde çatışmaya yol açar.

C) Din, insanın sosyal hayatını etkiler.

D) İnsana verilen seçme kabiliyeti onun sorumlu olduğunu gösterir.

6. 
1 Erkân a

Alevilerin bir araya gelerek cem ayinini yaptıkları ve her türlü sosyal 
faaliyetlerini yürüttükleri mekânın adıdır.

2 Cemevi b
Alevi - Bektaşi cemlerinde ceme katılanların Allah’a (c.c.) sevgi ve 
bağlılık duygusuyla ayakta dönmesidir.

3 Semah c Alevilik - Bektaşilikte dua anlamında kullanılan kavramdır.

4 Gülbank d Âdet, yol yöntem, usul, adap anlamlarına gelir.

Alevilik - Bektaşilikle ilgili verilen kavram ve açıklamalar hangisinde doğru olarak eşleş-
tirilmiştir?

A) 1d – 2a – 3b – 4c  B) 1c – 2a – 3b – 4d

C) 1b – 2d – 3c – 4a  D) 1a – 2b – 3c – 4d 

7. İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ülkemizde yaygın olan fıkhi mezheplerden biridir.

B) Kurucusu, Numan b. Sabit’tir.

C) Her zaman kıyas metodu kullanılır.

D) Hüküm vermede içtihadın önemli bir yeri vardır.

5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

Buna göre Hanefilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
olarak adlandırılır. Hanefilik, başlıca fıkhi mezheplerden biridir. Hanefilik;

 I. Numan b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir.

 II. İçtihada çok önem vermiş; ortaya çıkan yeni durumlara çözümler üretmiştir.

 III. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve Pakistan’da yaygındır.

İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalar, fıkhi yorumlar 
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C) Din, insanın sosyal hayatını etkiler.

D) İnsana verilen seçme kabiliyeti onun sorumlu olduğunu gösterir.
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Alevilerin bir araya gelerek cem ayinini yaptıkları ve her türlü sosyal 

Cemevi
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7. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi5. Ünite



8. Saliha Öğretmen “İslam düşüncesinde yorum biçimleri” konusunu pekiştirmek için bir oyun ha-
zırlar. Oyun şu şekildedir:

  • Sınıftaki mevcut mantar panoları İslam düşüncesinde üç farklı alanda ortaya çıkan yorum 
biçimlerine göre kategorize eder.

  • İslam düşüncesindeki farklı yorumların isimlerini hazırlamış olduğu kâğıtların üzerine yazar.

İtikadî
yorumlar

1 
Yesevilik

2 
Hanefilik

3
Maturidilik

5 
Mevlevilik

6 
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Fıkhî
yorumlar

Tasavvufi
yorumlar
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İtikadi yorumlar      Fıkhi yorumlar     Tasavvufi yorumlar

A) 1 - 3 4 - 6 2 - 5

B) 1 - 6 3 - 4 2 - 5

C) 3 - 4 2 - 6 1 - 5

D) 3 - 5 2 - 6 1 - 4
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hacir ile ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştır. Hz. Ali’yi de kendisine kardeş olarak 
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İtikadi yorumlar      Fıkhi yorumlar     Tasavvufi yorumlar
1 - 3 4 - 6

1 - 6 3 - 4

2 - 6

2 - 6

Hanefilik

İtikadi yorumlar      

Maturidilik

Buna göre öğrenciler kâğıtları hangi panoya yapıştırdığında başarı sağlamış olur?

Fıkhi yorumlar     

ŞafiilikŞafiilik

Buna göre öğrenciler kâğıtları hangi panoya yapıştırdığında başarı sağlamış olur?

Tasavvufi yorumlar
2 - 52 - 5

2 - 5

ŞafiilikŞafiilik

Buna göre öğrenciler kâğıtları hangi panoya yapıştırdığında başarı sağlamış olur?

Tasavvufi yorumlar
2 - 5

2 - 5

1 - 5

1 - 4

2 - 5

1 - 5

Fıkhi yorumlar     

3 - 4

seçmiştir. Alevilikte, bu uygulamadan ortaya çıkan musahiplik erkânına göre iki aile yol kardeşi 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla mu-
hacir ile ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştır. Hz. Ali’yi de kendisine kardeş olarak 
seçmiştir. Alevilikte, bu uygulamadan ortaya çıkan musahiplik erkânına göre iki aile yol kardeşi 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla mu-

Fıkhi yorumlar     

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla mu-
hacir ile ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştır. Hz. Ali’yi de kendisine kardeş olarak 
seçmiştir. Alevilikte, bu uygulamadan ortaya çıkan musahiplik erkânına göre iki aile yol kardeşi 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla mu-

Fıkhi yorumlar     

3 - 4
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10. I. İnsanlara manevi ve ahlaki erdemler ka-
zandırmak

 II. Dünya işleriyle ilgilenmeyen toplumsal 
bir yapı oluşturmak

 III. İnsanlar arasında sevgi ve kardeşliği 
yaymak

 IV. Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet 
etme şuuru kazandırmak

Numaralanmış ifadelerden hangisi ta-
savvufi yorumların amaçlarından biri 
değildir?

A) I B) II C) III D) IV

11. Mevlânâ Celaleddin Rumi’ye göre bir insan, 
tasavvuf ehline dâhil olmak istiyorsa önce 
haddini bilmeli, âlimlerle, ediplerle, evliya-
larla, faziletli kimselerle kendini denk gör-
memelidir. “O da insan ben de insanım.” di-
yerek yola çıkan kişi, büyüklere göstermesi 
gereken edepten haberi olmayan kişidir. 
İbadetlerindeki onca eksikliğe, namaz kıl-
mamasına ve zekât vermemesine rağmen 
kendisini evliyalarla bir tutar ya da ilimden 
bir damla edinmediği hâlde kendisini âlim-
lerle aynı seviyede görür; işte bunlar cahil 
insanın özellikleridir. 

Bu parçaya göre Mevlânâ, bir kimsenin 
tasavvuf ehlinden olabilmesi için önce-
likle hangi şartı yerine getirmesi gerekti-
ğini vurgulamıştır?

A) İbadetlerini çoğaltmasını

B) İslami ilimleri öğrenmesini

C) İlim insanlarını tanımasını

D) Nefsini terbiye etmesini

12. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) en çok sorulan 
sorulardan biri “Allah yolunda en makbul 
amel nedir?” sorusudur. O, bu soruya çoğu 
zaman aynı cevabı vermemiştir. Soruyu so-
ranın karakterine bakarak, ona göre cevap-
lar vermiştir. Bazen “En makbul amel Allah 
(c.c.) yolunda gayret etmektir.” derken ba-
zen de “Anne ve babaya iyi davranmaktır.” 
demiştir.

Buna göre Hz. Peygamber, muhatabının 
sorularını cevaplarken aşağıdakilerden 
hangisini ön planda tutmuştur?

A) Örf ve âdetini

B) Görünüşünü

C) Kişiliğini

D) Tecrübesini

5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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A
adalet: 1. Doğruluk, eşitlik, denklik, aşırılıktan uzak ve dengeli olma. 2. Bir işi yerli yerine koyma, hak 

sahibine hakkını verme, hakka ve hukuka uygunluk. Her şeyin olması gerektiği yerde bulunması, 

insaf.

ahiret: Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.

ahlak: 1. İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan ku-

ralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar. 2. Bir toplum içinde kişilerin uymak 

zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

âlem: Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya varlığı düşünülebilen, Allah’ın (c.c.) dışındaki varlık 

ve olayların tamamı.

amel defteri: İnsanların dünyada benimsediği inanç ve işlediği fiillerin kaydedildiği belge.

Arafat: Vakfenin yapıldığı Mekke’nin doğusunda Tâif dağ yolu üzerinde bulunan düz alan.

arefe: Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün, Zilhicce’nin dokuzuncu günü. Türk kültüründe hem Kur-

ban hem de Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gün.

ashab: Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok kısa bir 

süre olsa da görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler.

ayin: 1. Tören, merasim, ibadet tarzı, usul. 2. Tekke ve tarikatların hareket ve musiki unsurlarını 

taşıyan dinî merasimleri.

B
ba’s: Kıyametin kopmasından sonra Allah (c.c.) tarafından ölülerin diriltilmesi.

berzah: 1. İki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır. 2. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki 

dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı.

beşer: İnsanoğlu, insan.

C
cehennem: İnkârcıların ve günahkârların ahirette cezalandırılacakları yer.

cennet: İman edip salih amel işleyen kulların ahirette ödüllendirileceği sonsuz huzur ve mutluluk 

yurdu.

cin: Duyularla idrak edilemeyen ve insanlar gibi ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan, ateşten 

yaratılmış olan varlık türü.

SÖZLÜK

153



D
davranış: Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım. Bir kimse ya da bir olay karşısında 
alınan durum.

değer: Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya 
da yararlı nitelik.

doğruluk: Doğru olma hâli, dürüstlük. Söz, iş ve davranışlarında gerçeği gözetmek.

dua: İnsanın Yüce Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarma-
sı, şükretmesi, onu övmesi ve Yüce Allah’la her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla 
iletişim kurma eylemi.

dürüstlük: Doğruluk.

E
ecel: 1. Süre, belirlenmiş vakit. 2. Ölüm için belirlenen ve takdir edilen zaman. 3. Hayatın son bul-
ması, ölüm vaktinin gelmesi.

edep: İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim. Utanma, zarafet; insanlara söz ve hareketlerinde güzel davra-
nışta bulunma.

Ehl-i beyt: Hz. Peygamber’in ailesi ve yakın akrabaları.

ekol: 1. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul. 2. Mez-
hep.

elçi: Resul, peygamber.

emin: İnanılan, güvenilen (kimse).

erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

erkân: Yol, yöntem.

F
farz: İslam dininde mükelleflerden yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah olan fiiller, 
emirler.

fıkıh: 1. Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak. 2. İslam’ın bireysel ve toplum-
sal hayata ilişkin hükümleri ile ilgili ilim dalı.

fıtrat: 1. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu fiziki özellikler. 2. İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, 
huy, karakter, tabiat. 3. Allah’ın (c.c.) tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve 
yeteneği ile yaratması.
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G
gayb: 1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. 2. Akıl ve duyular 

yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı. 3. Gelecek zaman ve gelecek zaman içerisinde 

meydana gelecek olaylar.

H
hac: Mekke şehrindeki mukaddes mekânları, belirli günlerde, ibadet amacıyla ziyaret etmek.

hadis: Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onayları.

hak: 1. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun. 2. Adalet.

hakkaniyet: Hak ve adalete uygunluk, doğruluk ve dürüstlük.

haşir: Kıyamet gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması.

hatemü’l- enbiya: “Peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan” 

anlamında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sıfatı.

helak: Öldürme, yok etme.

hicret: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve sahabenin İslam’ı gereği gibi yaşamak, diğer insanlara Yüce Al-

lah’ın emirlerini duyurmak ve müşriklerin işkencelerinden kurtulmak amacıyla Mekke’den Medine’ye 

MS 622 tarihinde yapmış oldukları göç.

hikmet: 1. Derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme. 2. Allahı gereği gibi bilme bilgisi.

hilye-i şerif: Hz. Peygamberin bedensel ve ahlaki özelliklerini ayrıntılarıyla anlatan edebî eser ve hat 

sanatıyla yazılıp süslendiği levhalar.

hurafe: İslam dinine, akla ve gerçeklere aykırı her türlü inanç ve davranış.

İ
ihram: Hac veya umre yapan bir kimseye normal durumlarda helal olan bazı davranışların haram 

kılınması.

irade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verebilme gücü.

itikat: 1. Bir kişinin Allah (c.c.), insan ve evren hakkındaki düşünce ve anlayışları. 2. Dünyada ve 

ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir 

şekilde kabullenmesi.
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K
Kâbe: Yeryüzünde yapılan ilk mabet, Müslümanların kıblesi.

kabir: Ölünün gömüldüğü yer, mezar. 

kâfir: Hz. Peygamber’i ve onun Allah’tan (c.c.) getirdiği sabit olan şeyleri yalanlayan, tevatür yoluyla 

bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da birkaçını inkâr eden kişi.

kavim: Topluluk, halk, ırk.

kıyamet: Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla, ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını ver-

mek üzere diriltilecekleri zaman.

kiramen kâtibin: İnsanların söz ve davranışlarını kaydeden melekler.

kul: Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey, mahluk.

kulluk: Allah’ın (c.c.) rızasını kazanabilmek için O’nun emirlerini içtenlikle yerine getirme ve yasak-

larından kaçınma.

kurban:  1. Yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey. 2. İbadet amacıyla belli nitelikleri 

olan bir hayvanı kesmek ve bu amaçla kesilen hayvan.

M
mahşer: Kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek mezarlarından 

kalkıp dünyada iken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yer.

marifetullah: Allah’ı gereği gibi bilip tanımaya çalışarak ona bağlanma.

melek: Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklar.

merhamet: 1. Şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma. 2. Affetme, bağışlama, iyilik etme. Al-

lah’ın, insan dâhil tüm yarattıklarını, yedirmesi, içirmesi, koruması, bağışlaması ve şefkat göstermesi.

mezhep: Gidilecek yer - yol, takip edilen yöntem, ekol. İslam kültüründe dinî ilimlerde yetkin olan 

bir din bilgininin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği 

görüşler toplamı.

mikat: İhrama girilecek zaman ve yer.

mizan: Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi terazi.

muhabbet: 1. Sevgi. 2. Dostça konuşma, yârenlik.

mümin: Allah (c.c.) katından peygamberleri aracılığı ile gelen her şeyi, tereddütsüz olarak doğrula-

yan ve kabul eden kişi.

müsamaha: Hoşgörü.
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N
nebi: Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye 

inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamber.

nefis: Kişi, zat, varlığın kendisi. Kötü huy ve çirkin davranışların kaynağı.

niyet:1. Kastetme, yönelme, meyletme. 2. İbadetlerin geçerli olabilmesi için hangi ibadeti yapacağı-

na kalben karar vererek bütün ibadetlerinde Allah’ın (c.c.) rızasını kastedip ona yönelmek.

nübüvvet: Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini du-

yurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik.

Ö
öğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

öz denetim: Daha önemli bir ereğe erişebilmek için kişinin tepkisel davranışlarını ya da başka amaç-

lara yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması.

P
peygamber: Allah’ın (c.c.) kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esaslarını, ibadet bi-

çimlerini, ahlaki kuralları, tüm emir ve yasaklarını bildirmek, insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan 

şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş insan.

R
rahmet: İncelik, sevgi, şefkat, merhamet. Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardım-

da bulunma isteği.

resul: Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve 

toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber, nebi, Allah 

elçisi.

risalet: Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyur-

ma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik.
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S
sabır: Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal 

dengeyi bozmamak için, dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sukûnet ve 

dayanma kuvveti, Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme.

salih: 1. İyi, hayırlı iş ve davranış. 2. Dinî ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip kişi.

sa’y: Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak Merve 

tepesine doğru, dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmek.

saygı: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, 

özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

sebat: Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme.

sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

sırat: Kıyamet koptuktan sonra insanların mahşerde sorgulanmalarının sonucunda cennetlik veya 

cehennemlik olmak için üzerinden geçecekleri yol.

sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçla-

rını üstlenmesi, mesuliyet.

sufi: Allah’la (c.c.) olma bilinci taşıyan, Allah’ı (c.c.) zikreden ve kendisini O’nun yoluna adayan kişi.

sûr: Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer yerin-

de toplanmalarını sağlamak üzere İsrafil (a.s.) tarafından üflenecek boru.

sure: Kur’an-ı Kerim’i oluşturan 114 bölümden her biri.

sünnet: Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabelerinin yapmış olduğu olumlu davranışları 

onaylaması.

Ş
şer: 1. Kötülük, fenalık, kötü iş. 2. Allah’ın (c.c.) hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, işlen-

mesi durumunda kişinin ceza ve kınamaya müstahak olacağı davranışlar.

şeytan: Allah’ın (c.c.) “Âdem’e secde et.” emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahi rahmetten kovulan 

cinlerin inkârcı olanlarından gizli varlık.

şirk: 1. Yüce Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme. 2. Zatında, sıfatlarında, 

fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Yüce Allah’a başka bir varlığı denk görme.
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T
takva: Yüce Allah’ı görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getirme; 

Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapma; sünnete uyma.

tasavvuf: 1. İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah’ı (c.c.) görüyormuşçasına bir 

ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi, hayat tarzı. 2. Kötü huyları terk 

edip güzel huylar edinme; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirme yolu.

tavaf: Kâbe’nin etrafında usulüne uygun biçimde dönmek.

tebliğ: Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bil-

dirmesi.

tevekkül: İnsanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri aldıktan, yeterli 

ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesi.

tevhid: Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanma, ona 

hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma.

tövbe: İnsanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı 

pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesi.

tutum: Bireyin insanlar, olaylar karşısında takındığı davranış biçimi.

türbe: Ziyaret edilen üstü kapalı veya yarı açık mezar.

U
umre: Hac mevsimi dışında ihrama girerek Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yapmakla 

eda edilen bir ibadet.

V
vahiy: Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere 

uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzı.

vakfe: 1. Bir yerde kısa da olsa durmak. 2. Hac sırasında Arafat ve Müzdelife’de belirli bir süre bek-

leme.

vatansever: Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kim-

se),vatanperver.
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Y
yalan: Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.

Z
zemzem: Hz. İbrahim (a.s.) , oğlu Hz. İsmail (a.s.) ve eşi Hz. Hacer’i (r.a.) Mekke’ye bıraktığında 
Yüce Allah tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyu.

zikir: 1. Bir şeyi anmak, hatırlamak. 2. Allah’ı (c.c.) anmak amacıyla yapılması ve söylenmesi istenen 
dua, ibadet, tespih ve övgü sözleri.
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CEVAP ANAHTARI

1. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
C A C B

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
A B C A

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
C A D B

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4
D B A C

KONU DEĞERLENDİRME 5
1 2 3 4
B C C D

KONU DEĞERLENDİRME 6
1 2 3 4
D D C A

KONU DEĞERLENDİRME 7
1 2 3 4
A B A C

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 2 3 4 5 6
D B C A B C
7 8 9 10 11 12
A C D B D C

2. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
C D B B

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
D B A D

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
B D C D

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4
B A D B

KONU DEĞERLENDİRME 5
1 2 3 4
A C B D

KONU DEĞERLENDİRME 6
1 2 3 4
D A B C

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 2 3 4 5 6
A D A D D B
7 8 9 10 11 12
D B D C C A
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3. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4 5
D A D B A
6 7 8 9 10
B C C B D

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
D B C A

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
A B D C

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 2 3 4 5 6
D A C D D B
7 8 9 10 11 12
C D A B D C

4. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
C B A D

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
C D C A

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
C D C B

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 2 3 4 5 6
B D C D B A
7 8 9 10 11 12
C B D D A C

5. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
D B C A

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
D C C B

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
D C B A

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 2 3 4 5 6
A D D C B A
7 8 9 10 11 12
C C B B D C
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