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BOŞLUK DOLDURMA 1

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Ek-1 etkinlikten önce yeteri kadar çoğaltılır ve derste öğrencilere dağıtılır.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilerden verilen süre içinde çalışmayı tamamlamaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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BOŞLUK DOLDURMA 1

Verilen kelimeleri boşluklara doğru olarak yerleştiriniz. Artan iki kelimenin anlamlarını da siz yazınız.

• ………………………… ve …………………………, terim olarak 
peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir.

• Allah’ın (c.c.) ………………………… aracılığıyla gönderdiği 
mesajlar, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.

• Allah (c.c.) insanları doğru yola çağırmak için her ………………  
peygamber göndermiştir.

• Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı ……………tir.

• ………………………… ilk insan ve ilk peygamberdir.

• Peygamberlere iman, İslam’ın ………………………… esaslarından 
birisidir.

• ………………………… inanan birinin, ayrım yapmaksızın 
bütün peygamberlere inanması gerekir.

• ………………………… son peygamberdir.

• ………………………… çalışıp çabalayarak, çok ibadet ederek elde 
edilmez.

• Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, …………………………’de adı geçen 
peygamberlerdendir.

• Peygamberler insanları ………………………… hayatıyla ilgili olarak 
müjdeler ve uyarırlar.

YAZALIM
Artan iki kelimeyi ve anlamlarını yazınız.
…………………..: …………………………………………………………

…………………..: …………………………………………………………

Kur’an-ı Kerim Allah’a (c.c.)  Peygamberlik Hz. Muhammed 
(s.a.v.) 

risalet Nübüvvet Hz. Âdem millete 

peygamberler 

ahiret  

yirmi beşinanç

Nebi 

Resul 

Ek 1
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BAŞLIK BULMA 2

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Öğrencilere Ek-1 dağıtılır. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilerden 15 dakika süre içerisinde verilen ayet meallerine başlık bulmaları ve 
soruları cevaplamaları istenir.

4. Süre sonunda öğrencilerden yazdıkları başlıkları ve sorulara verdikleri cevapları yük-
sek sesle okumaları istenir.

5. Etkinlik kâğıdını sergilemek isteyen öğrencilerin çalışmaları sınıf panosunda sergilenir.

Öğrencilerin çalışmaları incelenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol 
edilir.

15 dk.
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Ek 1BAŞLIK BULMA 2

Aşağıdaki ayet meallerine uygun bir başlık vererek soruları cevaplayınız.

“Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman 
aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.” (Yunus suresi, 
47. ayet.)

“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, 
peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...” 
(Nisâ suresi, 165. ayet.)

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman 
ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 
ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) 
ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden 
bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara suresi, 285. 
ayet.)

“Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için 
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. ayet.)

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana 
kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz 
kimseler de var…” (Mü’min suresi, 78. ayet.)

“…Allah, elçilik görevini kime vereceğini daha iyi bilir…” (En’âm suresi, 
124. ayet.)

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

Soru: Ayetlere göre peygamberler nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Uyarıcı, ………………………..

Soru: Ayetlere göre müminlerin peygamberlere karşı tavrı nasıl olmalıdır?
Cevap: ……………………………………………………………………………………

Soru: Ayetlere göre insanlara peygamber gönderilmesinin nedenlerinden 
biri nedir?
Cevap: …………………………………………………………………........................
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BİLSE BİLSE 3

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Öğrencilere Kur’an’da adı geçen 25 peygamberin isimleriyle ilgili olarak “Bilse Bilse” 
etkinliği yapılacağı söylenir.

2. Kur’an’da geçen peygamber isimlerinin ilk harfleri aşağıdaki şekilde tahtaya yazılır.

Â … … … … … . 

M … … … … … . 

İ … … … … … . 

Y … … … … … . 

İ … … … … … . 

N … … … … … . 

S … … … … … . 

Öğretmen sorular sorarak kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

20 dk.

H … … … … … . 

L … … … … … . 

E … … … … … . 

İ … … … … … . 

Z … … … … … . 

İ … … … … … . 

İ … … … … … . 

İ … … … … … . 

Y … … … … … . 

E … … … … … . 

S … … … … … . 

Z … … … … … . 

Y … … … … … . 

Ş … … … … … . 

Y … … … … … . 

H … … … … … . 

M … … … … … . 

D … … … … … .

3. Öğrencilerin verdiği cevapları yazacak bir öğrenci belirlenir. 

4. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrenciden baş harfleri yazılan peygamberlerden 
birinin ismini söylemesi istenir. Söyledikten sonra o öğrenciden sınıftan seçeceği bir öğrenci 
arkadaşının adını “Bilse bilse ………. bilir.” diye söylemesi istenir.

5. İsmi söylenen öğrenci de bir peygamber adını bulduktan sonra başka bir arkadaşının ismini 
söyleyip aynı şekilde devam edilmesini sağlar.

6. İsmi söylenen öğrenci doğru cevap veremezse tahtaya kalkar ve yazma işini devralır.

7. Etkinlik, 25 peygamber tamamlanıncaya kadar devam eder. 
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PEYGAMBERLER AĞACI 4

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Öğrenciler, sınıf mevcuduna göre dörder beşer kişilik gruplara ayrılarak her grubun, 
gelecek derse kadar üzerine yazılabilecek herhangi bir malzemeden 25 yapraklı bir 
ağaç hazırlamaları istenir.

2. Dersin öncesinde her grup hazırladığı ağacı sınıf panosuna ya da uygun bir yere asar.

3. Dersin başında her gruptan bir yazıcı seçilir. Yazıcı hazırladıkları ağaç şeklinin önüne 
gelir. 

4. Yazıcılar, verilecek komutla grup üyelerinin söylediği isimleri yapraklara hızlı bir şekilde 
yazmaya çalışır. İsimleri ilk bitiren grup kazanmış sayılır.

5. Etkinliğin sonunda 25 peygamberin isimleri toplu şekilde sayıldıktan sonra bütün 
peygamberler için bir Fatiha okunarak etkinlik bitirilir.

Öğretmen sorular sorarak kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

20 dk.
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İSMİ BUL 5

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Sınıf iki gruba ayrılır.

2. Birinci gruptan bir öğrencinin kulağına bir peygamberin ismi yavaşça söylenir.

3. Öğrenci tahtaya, kulağına söylenen ismin harf sayısı kadar çizgi çizer.

4. Diğer grubun öğrencileri harf söyleyerek ismi bulmaya çalışırlar.

5. Üç harf yanlış söylediğinde grup kaybeder. Üç yanlış yapmadan bulurlarsa o gruba bir 
puan yazılır.

6. Sonra sıra diğer gruba geçer ve oyun bu şekilde devam eder.

7. 25 peygamber tamamlandığında sonuca bakılır ve kazanan grup alkışlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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SUNUM HAZIRLAMA 6

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Öğrencilerden beş grup oluşturulup her gurubun beşer peygamber hakkında yedi 
dakikayı geçmeyecek bir sunum hazırlamaları istenir. 

2. Bir hafta sonra öğrenciler sunumlarını sınıfta arkadaşlarına sunarlar.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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BUL BOYA 7

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kağıdı sınıf mevcudu kadar çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin isimlerini boyamaları istenir.

3. Süre bittiğinde bulmacanın cevap anahtarı açıklanarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek 1BUL BOYA 7

 Kur’an-ı Kerim’de geçen Peygamberlerin adlarını renkli kalemlerle boyayınız.
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TABLOYU DOLDUR 8

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

1. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

2. Öğrenciler, iki dakikalık süre içerisinde Kur’an’da adı geçen peygamberlerin isimlerini 
ders kitabından sessizce okuyarak akıllarında tutmaya çalışırlar.

3. Sonra kitaplar kapatılır ve kaldırılır.

4. Sınıf beş gruba ayrılır.

5. Tahtaya 25 bölümlü bir tablo çizilir.

6. Her grup kendi içinde düşünür hatırladıkları bir ismi belirler ve gruptan bir kişi tahtaya 
gelerek bu tabloya peygamber adını yazar. Sonra sıra diğer gruba geçer ve böylece her 
grup sırasıyla tabloya bir isim yazar.

7. Her grubun isim hatırlamak için on saniyesi vardır ve bu süre dolmadan yazmalıdır.

8. Doğru bir isim yazan öğrenci grubuna 10 puan kazandırır.

9. İsim hatırlayamayan grup pas geçilir ve puan kazanamaz.

10. Tablo dolduğunda en çok puan kazanan grup birinci olur ve tebrik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



1918 1918

EŞLEŞTİRME 9

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Öğrencilere Ek-1 dağıtılır. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilere 15 dakika süre verilerek kavramlar ile ilgili ayetleri eşleştirmeleri istenir.

4. Süre sonunda çalışma kâğıtları toplanarak kontrol edilir.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

15 dk.
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Ek 1EŞLEŞTİRME9

 Aşağıdaki kavramları uygun ayetlerle eşleştiriniz.

SIDK MUCİZETEBLİĞ ŞİRKFETANET

EMANET TEVHİTİSMET DAVETA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GC IE

B HD F

1. “(Ey Muhammed!) Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan 
bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, 
sana hiçbir zarar veremezler…” (Nisâ suresi, 113. ayet.)

5. “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini 
verdik. Biz zaten onu biliyorduk.” (Enbiyâ suresi, 51. ayet.)

3. “Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı 
bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.” (Ahkâf suresi, 31. ayet.)

7. “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese 
(asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.” 
(Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.)

9. “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim Allah’a herhangi 
bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir 
lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (Yûsuf suresi, 38. ayet.)

2. “O peygamberler ki Allah’ın vahyini insanlara ulaştırırlar, Allah’tan korkarlar 
ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) 
yeter.” (Ahzâb suresi, 39. ayet.)

6. “Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştı. Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan 
ile denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ 
gibiydi. (Şuarâ suresi, 63. ayet.)

4. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de 
dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
hakkıyla görür.” (Hûd Suresi, 112. ayet.)

8. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka 
hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet.)
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EŞLEŞTİRME 10

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Öğrencilere Ek-1 dağıtılır. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilere 10 dakika süre verilerek kavramlar ile tanımlarını eşleştirmeleri istenir.

4. Süre sonunda çalışma kâğıtları toplanarak kontrol edilir.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.
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Ek 1EŞLEŞTİRME10

1. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) 
izni ve yardımıyla meydana getirdikleri olağanüstü olaylar.

4. “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin niteliklerinden biri.

7. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz 
olduğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah 
(c.c.) için yapma.

2. Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan; 
şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm yapmaktan koruması.

5. “Allah’ın ( c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz 
olarak bildirmesi.” anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.

8. Zeki olma, zihin açıklığı, bir şeyi çabuk ve iyi anlama yeteneği, 
kavrayış; üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olma anlamında 
peygamberlerin sıfatlarından biri.

3. Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme.

6. “Allah’tan ( c.c.) almış oldukları emirleri insanlara olduğu gibi bildiren 
ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve 
dosdoğru davranan.” anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.

SIDK FETANETTEBLİĞ TEVHİT

EMANET MUCİZEİSMET ŞİRKA EC G

B FD H
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KAVRAM BULMACA 11

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Kavram bulmaca etkinliği yapılacağı sınıfa açıklanır.

2. Sınıftaki tüm öğrencilere Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı dağıtılır.

3. Harfleri karışık olarak verilmiş olan kavramın doğrusunu üç dakikada bulmaları istenir.

4. Sürenin sonunda her öğrenci yanındaki arkadaşıyla kâğıdını değiştirerek çalışmasını 
değerlendirir.

Öğretmen sorular sorarak kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

30 dk.
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Ek 1KAVRAM BULMACA 11

Harfleri karışık olarak verilmiş kavramları bulunuz.

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 (c.c.) elçisi.

Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü 
günahtan; şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm 
yapmaktan koruması. 

Zeki olma, zihin açıklığı, bir şeyi çabuk ve iyi anlama 
yeteneği, kavrayış; üstün zekâ ve kavrayış gücüne 
sahip olma anlamında peygamberlerin sıfatlarından 
biri. 

Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için 
Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla meydana getirdikleri 
olağanüstü olaylar. 

Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları 
alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, 
tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan 
peygamberlik. 

SURLE 
………………..

“Allah’tan (c.c.) almış oldukları emirleri insanlara 
olduğu gibi bildiren ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir 
şekilde yalan söylemeyen ve dosdoğru davranan” 
anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri. 

“Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri 
insanlara eksiksiz olarak bildirmesi” anlamında 
peygamberlerin sıfatlarından biri. 

“Eminlik, güvenirlik” anlamında peygamberlerin en 
önemli niteliklerinden birisi. 

Allah’ın (c.c.) kendi katından göndermiş olduğu ilahî emirleri 
inkârcılara duyurma, inkâra düştükleri hususlarda onları ikna 
etmeye veya inanç alanıyla ilgili şüpheleri varsa, şüphelerini 
gidermeye çalışma; İslam’ı inkârcılara anlatma. 

Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını, öğütlerini Cebrail 
aracılığıyla ya da aracısız olarak peygamberlere 
bildirmesidir. 

KSDI
………………..

TNTEEAF
………………..

MNEETA
………………..

STMEİ
………………..

ĞBTLİE
………………..

CZMEUİ
………………..

EAVTD
………………..

ÜEÜVTNVB
………………..

İAYVH
………………..



2524

ÖRNEKLENDİRME 12

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Sınıftan beş öğrenci belirlenerek her öğrencinin sonraki derse peygamberlerin 
özelliklerinden birisini Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından bir örnek olay ile 
açıklayan sunum hazırlaması istenir.

2. Görevlendirilecek öğrencilere şu örnekleri kullanabilecekleri söylenir:

SIDK: Safâ tepesinde Kureyşlileri İslam’a daveti ve müşriklerin tepkisi.

EMANET: Hicret öncesi emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi.

FETANET: Kâbe Hakemliği.

İSMET: Cahiliye âdetlerinden uzak durması.

TEBLIĞ: Panayırlarda insanları İslam’a daveti.

3. Öğrenciler sırası ile tahtaya çıkarlar ve açıklamaları yaparlar.

4. Diğer öğrenciler görevli öğrencilere bu özelliklerle ilgili sorular sorarlar.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.



2524

AFİŞ HAZIRLAMA 13

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri konusu işlenmeden bir hafta önce beş ayrı 
grup oluşturularak öğrenciler görevlendirilir.

2. Öğrencilerden her bir grubun peygamberlerin öne çıkan özelliklerinden bir tanesiyle 
ilgili afiş hazırlamaları istenir. Her grup bir afiş hazırlar.

3. Afişler hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

- Afişin konusu büyük harflerle uzaktan görülecek şekilde olmalı

- Afişte konuyla ilgili etkili bir slogan bulunmalı

- Konuyla ilgili kısa bir bilgi yer almalı

- Afişlerde konuyu ifade edecek bir görsel kullanılmalı

4. Her grup içlerinden seçtikleri bir sözcü tarafından afişini derste arkadaşlarına sunar.

5. Bu afişler sınıfta bir hafta boyunca sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Hafta
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MİNİ BULMACA 14

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

1. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

2. Ek-1’de yer alan bulmaca sınıf mevcudunca çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrenciler bireysel olarak bu bulmacayı çözerek şifreye ulaşmaya çalışırlar.

4. Belirlenen süre bittikten sonra bulmacayı doğru bir şekilde ilk çözen öğrenci tebrik 
edilir ve öğretmenin uygun gördüğü bir şekilde ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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Ek 1MİNİ BULMACA14

Aşağıdaki soruları cevaplayıp ilgili alana yazarak renkli bölümde ortaya çıkacak şifreye ulaşınız.

 

     

     

     

       

      

      

      

    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması.
2. Yüce Allah’ın Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderdiği son ilahi kitap.
3.Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre 
yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren  
ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı.
4. Peygamberlerin akıllı ve zeki olması.
5. Peygamberlerin güvenilir olma özelliği.
6. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni  
ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylar.
7. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara 
duyurması.
8. Peygamberlerin söz, tutum ve davranışlarda doğru olması.

ŞİFRE
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İLKE ÇIKARMA 15

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

1. Etkinlikten önce Ek-1 çoğaltılarak bütün öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan çalışmayı yapmaları istenir.

3. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 

4. Süre sonunda gönüllü öğrenciler çalışmalarını arkadaşlarına okur.

5. Ek-1’de yer alan dualardan hareketle peygamberlerin hem dua etme hem de iyi insan 
ve kul olma konusunda örnekliği hakkında soru cevap yöntemiyle değerlendirme 
yapılır.

6. İsteyen öğrencilerin çalışma kâğıtları panoda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

25 dk.
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Ek 1İLKE ÇIKARMA 15

Hz. İbrahim’in (a.s.) Duası:
“Ey rabbimiz! Bizi sana teslim 
olanlardan eyle, soyumuzdan 

da sana teslim olacak bir ümmet 
çıkar. Bize ibadet usullerimizi 

göster, tövbemizi kabul et. 
Şüphesiz tövbeleri kabul eden, 

merhameti bol olan yalnız 
sensin.” 

(Bakara suresi, 128. ayet.)

Hz. İbrahim’in (a.s.) Duası:
“Rabbim! Beni ve soyumdan 

gelecek olanları namazı 
devamlı kılanlardan eyle; 
rabbimiz, duamı kabul et!”
 (İbrâhîm suresi, 40. ayet.)

Hz. Şuayb’ın (a.s.) 
Duası:

“…Başarmam ancak 
Allah’ın yardımı iledir. 

Ben sadece ona tevekkül 
ettim ve sadece ona 

yöneliyorum.” 
(Hûd suresi, 88. ayet.)

Hz. Süleyman’ın (a.s.) 
Duası:

“… “Ey Rabbim! Beni; 
bana ve ana-babama 

verdiğin nimetlere 
şükretmeye ve razı 

olacağın salih ameller 
işlemeye sevk et ve beni 
rahmetinle salih kullarının 

arasına kat!” 
(Neml suresi, 19. ayet.)

Hz. Nûh’un (a.s.) Duası:
“Nuh dedi ki: “Ey rabbim! Ben, 
senden hakkında bilgi sahibi 

olmadığım bir şeyi istemekten 
yine sana sığınırım. Eğer beni 
bağışlamaz ve esirgemezsen, 

kaybedenlerden olurum!” 
(Hûd suresi, 47. ayet.)

Hz. Musa’nın (a.s.) 
Duası:

“…”Rabbim! Beni zalimler 
topluluğundan kurtar.” 

(Kasas suresi, 21. ayet.)

Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) Duası:

“…Rabbim, ilmimi artır!” 
(Tâhâ suresi, 114. ayet.)

Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) Duası:

“… “Rabbim! Girilecek 
yere doğrulukla girmemi, 

çıkılacak yerden de 
doğrulukla çıkmamı sağla, 
bana tarafından yardımcı 

bir güç ver!” 
(İsrâ suresi, 80. ayet.)

Ayetlere göre peygamberlerin Allah’tan (c.c.) istediklerini maddeler halinde yazalım. Kur’an-ı Kerim’de yer 
alan bu örnek duaları biz de yapabilir miyiz?  Siz de kendi dualarınızı ekleyebilirsiniz.  
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Ek 1İLKE ÇIKARMA 15

Ayetlere göre peygamberlerin Allah’tan (c.c.) istedikleri:

1. Kendilerinin ve ailelerinin Allah’a (c.c.) itaat eden kullar olması.

2. Tövbelerinin kabul edilmesi.

3. ………….......................................................................................................................

4. ………….......................................................................................................................

5. ………….......................................................................................................................

6. ………….......................................................................................................................

7. ………….......................................................................................................................
8. ………….......................................................................................................................

9. ………..........................................................................................................................

10. ………….....................................................................................................................



3130 3130

KÜRSÜ BENDE 16

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

1. Sonraki derste Kürsü Bende etkinliği yapılacağı söylenerek dört öğrenci sunum 
hazırlamakla görevlendirilir.

2. Bu öğrencilerden, amansız bir hastalığa karşı sabrıyla meşhur Hz. Eyüp’ü, iffetiyle 
ön plana çıkmış Hz. Yusuf’u, putperest kavmine karşı tevhidi mücadeleye giren 
Hz. İbrahim’i ve güzel ahlak yönüyle Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anlatan birer sunum 
hazırlamaları istenir.  

3. Bu anlatım sırasında etkileşimli tahta ya da afiş gibi materyalleri kullanabilecekleri 
belirtilir.

4. Bu etkinlik için hazırlanan dört öğrenci sırayla sunumlarını gerçekleştirirler. (Üçer 
dakika)

5. Öğretmen “Kürsü Bende” etkinliğini sunan tüm öğrencileri arkadaşlarına alkışlatır ve 
etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 17

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

1. Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir konusu ders kitabından okutulur.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılarak, verilen özelliklerin hatırlattığı 
peygamberlerin isimlerini yazmaları istenir.

3. Etkinlik tamamlandığında gönüllü öğrencilere okutulur.

4. Ahlaki özellikler konusunda öğrenciler teşvik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek 1PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 17

Aşağıda verilen özelliklerle öne çıkan peygamberleri altlarına yazınız. 
Peygamber adları bölümüne birden fazla isim yazılabilir.

Sabır

Sadık dost

Rüya yorumlama

Affedicilik

Marangozluk

Terzilik

Şifacı

Hitabet

Demircilik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merhamet

Yöneticilik
................................
................................
................................

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

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

................................
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TERSİNDEN DÜŞÜNME 18

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

1. Öğrencilere, tersinden düşünme etkinliğiyle ilgili bilgi verilerek amaç açıklanır.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılarak bir öğrenciye sesli olarak 
okutulur.

3. Sonra “Ya gelmeseydi ne olurdu?” sorusu yöneltilerek düşüncelerini yazmaları istenir.

4. Aşağıdaki sorularla konu genişletilmeye çalışılır.

- Peygamberimiz değil de bir başkası gelse onun hakemliğine de itimat edilir miydi?

- Peygamberimize neden el-Emin diyorlardı?

- Bugün siz de herhangi bir konuda hakemlik yapacak olsanız verdiğiniz kararlara ne 
kadar uyulacağını düşünüyorsunuz? 

5. Gönüllü öğrenciler veya sınıf listesinden kura ile belirlenen öğrencilerden bir kaçı 
yazdıklarını paylaşır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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KÂBE HAKEMLİĞİ

Hz. Muhammed (s.a.v) otuz beş yaşlarında iken 
gerçekleştirilen Kâbe tamiri sırasında Kureyşliler arasında 
yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşımaktadır. Miladi 
605 yılında Kureyşliler, yangın ve sel baskınlarından zarar 
gördüğü için Kâbe’yi yeniden inşa etmek istediler. O sırada 
bir Bizans gemisinin Cidde yakınlarındaki Şu‘aybe limanında 
karaya oturduğu haberi Mekke’ye ulaştı. Rivayete göre 
gemi Habeşistan’daki bir kilise tamirinde kullanılmak üzere 
mermer, kereste ve demir yüklü olup Bizans İmparatorunun 
emriyle Mısır’dan gönderilmişti. Velîd b. Mugîre ve arkadaşları 
Şu‘aybe’ye giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi 
gemide bulunan marangoz ve inşaat ustasını da Kâbe’nin 
tamiri için Mekke’ye davet ettiler. Hz. Peygamber de amcası 
Abbas’la birlikte taş taşıyıp Kâbe’nin yeniden inşasında 
çalıştı. Ancak Hacerü’l-Esved’in, yerine yerleştirilmesi 
hususunda anlaşmazlık çıktı. Bu şerefli görevi hiçbir kabile 
başkasına bırakmak istemedi, hatta bu yüzden savaşmayı 
bile göze alanlar oldu. Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden 
Ebû Ümeyye b. Mugîre, “Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye 
ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını” teklif etti. 
Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladılar. 
Kapıdan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in girdiği görülünce orada 
bulunanlar “İşte el-Emin, işte Muhammed geldi!” diyerek 
memnuniyetlerini ifade ettiler. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir 
örtü getirterek Hacerü’l-Esved’i onun üzerine koydu, bütün 
kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya 
gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece 
Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da 
önüne geçilmiş oldu.

YA GELMESEYDİ NE OLURDU?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ek 1TERSİNDEN DÜŞÜNME
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HATIRLAYALIM 19

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

1. Öğrencilere, peygamberlerin örnekliği ile ilgili bir eğitsel oyun oynanacağı bildirilir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki tablo tahtaya yansıtılarak peygamberlerin en belirgin özellikleri hatırlatılır.

4. Tablo tahtadan kaldırılır ve öğrencilerden ipucu bilgiler söylendiğinde akla gelen 
peygamberi hemen bilmeleri istenir.

5. İlk öğrenci gönüllülerden seçilir oyun onunla başlar. O öğrenci bildiğinde başka bir 
arkadaşının adını söyler ve o öğrenci kalkar. Bilen öğrenciler puan kazanır.

6. Bu oyun esnasında öğrencilerin isimleri hatırlamasına yardımcı olması bakımından 
ders kitabındaki peygamber isimlerinin yer aldığı sayfa açık bulunabilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Hz. Âdem
(İlk insan)

Hz. Salih
(Deve 

mucizesi 
olan)

Hz. İsa
(Bebekliğinde 
konuşan ve 

kendisine İncil 
verilen)

Hz. İdris
(Terzilik 
yapan)

Hz. İbrahim
(Oğluyla birlikte 

Kâbe’yi inşa 
eden)

Hz. Nuh
(Gemi inşa 

eden)

Hz. Lût
(Hz. İbrahim’e 
ilk iman eden)

Hz. Hud
(Yüksek binalar 

inşa etme 
yarışına giren 
Âd kavmine 
gönderilen)

Hz. İsmail
(Hac ve 

kurban ile ilgili 
konularda 

örnek olan)

Hz. İshak
(Hz. İbrahim’in 

oğlu, Hz. 
Yakub’un 
babası)

Hz. Yakub
(Oğlunun 
acısıyla 

ağlamaktan 
görme yetisini 

kaybeden)

Hz. Yusuf
(Mısır’a 

yönetici olan 
ve kardeşlerini 

affeden)

Hz. Şuayb
(Peygamberlerin 

hatibi olarak 
anılan)

Hz. Musa
(Kendisine 

Tevrat verilen)

Hz. Eyyüb
(Sabrıyla 

sembol olan)

Hz. Elyesa
(Hz. İlyas’a 

yardımcı olan)

Hz. Muhammed
(Son peygamber 

ve kendisine 
Kur’an verilen)

Hz. Harun
(Hz. Musa’nın 

kardeşi 
ve güzel 
konuşan)

Hz. Zülkifl
(Hz. Eyyüb’ün 

oğlu)

Hz. Zekeriyya
(Hz. Meryem’i 
himaye etmiş 

olan)

Hz. Davud
(Sesi çok 
güzel olan 

ve demircilik 
yapan)

Hz. Yunus
(Balığın 
karnında 

yaşamış olan 
ve tövbe eden)

Hz. Yahya
(Adı Yüce 

Allah 
tarafından 
konulan)

Hz. Süleyman
(Bütün 

canlılarla 
konuşabilen)

Hz. İlyas
(Ba’l adlı puta 
tapan topluma 

gönderilen)
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ŞİFRELİ BULMACA 20

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Öğrencilere Ek-1 dağıtılarak 15 dakika süre verilir.

3. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

4. Bulmacada vahyin gönderiliş amacı ile ilgili bir ayetin meali bulunduğu söylenir.

5. Öğrencilerden bulmacayı çözerek ayeti not etmeleri istenir.

6. Süre bittikten sonra öğrencilerle vahyin gönderiliş amacı hakkında konuşulur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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 İpuçlarını kullanarak, bulmaca içine gizlenmiş olan, vahyin gönderiliş amacı hakkındaki ayet mealini bulalım. 
Her simge, üstünde bulunan harfi göstermektedir. Örnek: B = ✄

B K U R A N E D İ

✄  ↂ  ◇ ☃ ✿ ↂ ☪ ✿ ≈ ∞ @ ∞
L Y I

∞ ❤ ☪  ֎ ☃ ◇ ❍ ❤ @ ❍ ✿ ❤ ☃ ◇

H

☃ ❤ ❤ ☃ !! ❍ ✿ ☃ ✿ ➽ ☃ ↂ  ☪

D

ↂ ∞ ❤ ☃ !! Š ❤ ≈    ✿ 

V
✄ ∞ ❤ @ ∞ ✿ ❤ ☪ ◇ ℮ ☪ ☃ ↂ ❍

❤ @ ☃ !! ∞ Ω ❤ ☪ ◇ ∞ ≈  § 

P Ö Ğ Ü T

✿  Ω ♘    ☃ ❤ @ ❍ ✿ ❤ ☃

S

◇ ≈ ∞ ֎ ☪ ✄    ✿ ∞ ✿ @

☃ ✿ ❤ ☃ ◇ ☃ ► ♘ ✿ ≈ ☪ ◇ ∞ ❤ ☪

✿ ✄ ∞ ◇ ✄ ∞ ❤ ≈ ∞ ◇ ∞ ≈ ∞ ◇

Bismillahirrahmanirrahim
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

1. Öğrencilere bir sonraki hafta oratoryo etkinliği yapılacağı haber verilerek 
görevlendirmeler yapılır.

2. Solo ve koro bölümleri üzerinde belirtilmiş olarak şiir öğrencilere verilir.

3. Ek-1’de bir örnek şiir verilmiş olmakla birlikte, vahyin gönderiliş amacını anlatan başka 
bir şiir de tercih edilebilir.

4. Daha sonra öğrencilerden kimlerin soloda kimlerin koroda yer alacağı belirlenerek 
bütün sınıf görevlendirilir.

5. Öğrenciler oratoryo yapılacak şiire çalışırlar. Daha sonra iki saatlik dersin ilkinde 
birlikte prova yaparlar diğer derste ise etkinliğin son halini sergilerler. Bu etkinlik okul 
girişinde veya okulun konferans salonunda diğer sınıflara da sunulabilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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BİR KİTAP Kİ!

1. Öğrenci, solo:  Bir kitap ki,
1. Grup, koro:  Allah’ın, beşere son kelâmı,
   En büyük mucizesi ve en büyük selâmı.
2. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
2. Grup, koro: ne dengi, ne benzeri, ne eşi;
   İnsanlık âleminin, batmayan tek güneşi. 
3. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
3. Grup, koro: nûrunda, karanlıkları boğan,
   Bin dört yüz yıldan beri, her gün yeniden doğan.
4. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
4. Grup, koro: barışın, kurtuluşun rehberi,
   İdrâkin temel taşı, akılların cevheri.
5. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
5. Grup, koro: Nebî’nin, en büyük emaneti,
   Ne bir hükmü değişir, ne harfi, ne ayeti. 
1. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
1. Grup, koro: vicdanın, adâletin tek sesi,
   Ahlak depremlerinin, sarsılmaz güvencesi. 
2. Öğrenci, solo:  Bir kitap ki;
2. Grup, koro: ilmiyle cehâleti susturan;
   Zulümler karşısında, heybetle dimdik duran.
3. Öğrenci, solo: Bir kitap ki; 
3. Grup, koro: irfânın, zaptedilmez kalesi,
   Çaresiz mazlumların, sönmeyen meşalesi.
4. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
4. Grup, koro: ümidin tükendiği her yerde;
   Açılır görenlere, kapılar perde perde.
5. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
5. Grup, koro: şefkatin kucaklayan kolları,
   Selamete götüren, ince sabır yolları. 
1. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
1. Grup, koro: gaflete, dalâlete son veren,
   Mahremlerin üstüne, hayâ perdesi geren.
2. Öğrenci, solo:  Bir kitap ki;
2. Grup, koro: tahtından, zorbaları indiren,
   Mülkün temellerini, hukukla güçlendiren. 
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3. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
3. Grup, koro: müşrikler, münâfıklar listesi,
   Kârun’dan, Firavun’dan, nice ibret hissesi. 
4. Öğrenci, solo: Bir kitap ki; 
4. Grup, koro: ihlâsı, tevhîdi müjdeleyen,
   İsyankâr kavimleri, birer birer eleyen. 
5. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
5. Grup, koro: bileni, bilmeyenden ayıran,
   O kıyâmet gününde, muhlisleri kayıran. 
1. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
1. Grup, koro: mahşerde, muttakîler gölgesi,
   Cennet semâlarında, çınlayan “selâm” sesi. 
2. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
2. Grup, koro: çağlara, çağlar üstü hükmeden,
   Hükmünü yok sayacak, yoktur asla bir neden. 
3. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
3. Grup, koro: âcizdir, önünde tüm san’atlar;
   Hikmetine dar gelir, o sonsuz kâinatlar. 
4. Öğrenci, solo:  Bir kitap ki; 
4. Grup, koro: korkular ve ümitler harmanı,
   En Yüce Padişah’ın, âlemlere fermanı.
5. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
5. Grup, koro: beş vakit secdelerde göz yaşı,
   Müminlerin elinde, değişmez mihenk taşı. 
1. Öğrenci, solo: Bir kitap ki;
1. Grup, koro: mubîndir.. Apaçıktır görene,
   Son nefeste korku yok, O’na gönül verene. 
   Adı; Kur’ân-ı Kerîm.. Mekânı; kalb-i selîm,
   O’ndadır gerçek irşâd, O’ndadır gerçek ilim. 
2. Öğrenci, solo: Ey! Şânı mahşere dek, korunan yüce kitap;
2. Grup, koro: Yetmez seni övmeye, hiçbir söz, hiçbir hitap.
   Seni yazmak ne mümkün, cür’etimize bakma,
   Hesap günü Mîzan’da, BİZİ YALNIZ BIRAKMA! 

Şiir: Cengiz Numanoğlu 
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

1. Vahyin gönderiliş amacı ile ilgili bir beyin fırtınası yapılacağı, öğrencilere bildirilir.

2. Etkinliğin moderatörlük görevini öğretmen yürütür.

3. Çözüm aranan konu veya problem tanımlanır.

4. Nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

5. Amacın olabildiğince çok fikir üretmek olduğu belirtilir.

6. Tahtanın en üst kısmına “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” 
(İbrahim suresi, 52. ayet.) ayeti yazılır veya yansıtılır.

7. Öğrencilerden, ayetten yola çıkarak Yüce Allah’ın neden vahiy gönderdiğini 
düşünmeleri istenir.

8. Düşünceler ayetin alt kısmına yazılır.

9. Farklı sorularla yeni fikirler üretilmesi sağlanır.

10. Söz hakkı, önce istekli olanlara verilir.

11. Yeterli görüş belirtildiğinde öğretmen vahyin gönderiliş amacını açıklar ve bu kısmı 
tamamlar.

12. İkinci olarak öğrencilere ayette yer alan “öğüt alsınlar” kısmını düşünüp kendilerinin 
Kur’an’dan ne gibi öğütler aldıklarını düşünmeleri söylenir.

13. Bu düşünceler de tahtaya not alınır.

14. Yazılanlar değerlendirilerek etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

1. Etkinlikten önce Ek-1’de yer alan sorular şeritler halinde kesilerek kura çekmek için 
hazırlanır. 

2. Öğrenciler iki gruba ayrılır.

3. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

4. Aşağıdaki tekerlemeyle hangi grubun başlayacağı belirlenir.

Tekerleme

Ay gördüm Allah

Amentü billah

Aylar mübarek

Elhamdülillah 

Gördüğüm aylar

Nur gibi parlar

Al çık, bal çık,

Sana dedim sen çık!

5. Tekerleme ile belirlenen öğrenciye Ek-1’den bir soru sorulur. Öğrenci doğru cevap 
verirse grubu 10 puan kazanır. Doğru cevap veremezse sıra diğer gruba geçer. Doğru 
cevap veren öğrenciyle oyun başlar.

6. Ek-1’deki sorularla hazırlanmış olan kura kâğıtlarından öğrenciye seçtirilir. Öğrenci 
soruyu içinden okur ve bu soruyu bilse bilse şu bilir diyerek diğer gruptan bir 
arkadaşını seçer.

7. Seçilen öğrenci doğru cevap verirse grubuna 10 puan kazandırır.

8. Soruyu yönelten öğrenci oturur ve oyun, doğru cevabı versin veya vermesin seçilen 
diğer öğrenciyle devam eder.

9. Aynı zamanda doğru cevap verenlerin isimleri tahtaya yazılır.

10. Oyun bittiğinde kazanan grup ve doğru cevap veren öğrenciler, öğretmen ve 
arkadaşları tarafından alkışlanarak tebrik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Yüce Allah tarafından Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son 
ilahî kitabın adı nedir?

Kur’an-ı Kerim’i, Hz. Peygamber’e 
indirilirken yazıya geçiren sahabilere 
ne ad verilmiştir? 

Kur’an’ı ezberleyen kimse için kullanı-
lan tabir nedir? 

Mushaf nedir? 

Kur’an-ı 
Kerim’i nasıl 
tanımlarsınız? 

Kur’an’da kaç sure ve kaç ayet 
bulunmaktadır? 

Kur’an hangi halife zamanında 
tam bir kitap (Mushaf) haline 
getirilmiştir? 

Kur’an ayetlerinin tamamı ne 
zaman yazıya geçirildi? 

Kur’an hangi halife zamanında 
çoğaltılmıştır? 

Kur’an-ı Kerim’de genel olarak 
hangi konularda bilgi verilir? 

Kur’an-ı Kerim ne 
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indirilmeye başladı? 
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Sorular:
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Yüce Allah tarafından peygamberler 
aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, 
ahlak ve her türlü toplumsal kuralları 
içeren vahiyler bütününe ne denir?

Yüce Allah tarafından Hz. Davud’a 
(a.s.) gönderilen ilahî kitabın adı 
nedir? 

Yüce Allah tarafından kaç tane ilahî 
kitap gönderilmiştir? 

Yüce Allah tarafından Hz. 
İsa’ya (a.s.) gönderilen ilahî 
kitabın adı nedir? 

İlahî kitapların 
gönderiliş amacı 
nedir? 

Yüce Allah tarafından Hz. Musa’ya 
(a.s.) gönderilen ilahî kitabın adı 
nedir? 
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Suhuf kimlere 
ne miktarda 
gönderilmiştir? 

Kur’an’a sevgimizi 
ve saygımızı 
göstermenin en 
güzel yolu nedir? 

Ek 1
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

1. Öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır.

2. EK-1’de yer alan hafıza kartları her grup için birer takım olacak şekilde çoğaltılır.

3. Her grup kendi aralarında bir küme oluşturarak ve kronometreyle zaman tutarak 
hafıza oyununu oynar. 

4. Kartlar karıştırılarak ve kapalı şekilde dizilir. 

5. Amaç, İlahî Kitaplar veya suhuf sayıları ile gönderildikleri peygamberleri 
eşleştirebilmektir.

6. İlk öğrenci kronometre başladıktan sonra kartlardan birini çevirip bakar. İkinci çevirdiği 
kartla eşleşme gerçekleşirse kartları kenara alarak devam eder. Değilse kartı kapatarak 
aynı işlemi tekrar yapar. Bu öğrenci bitirdikten sonra diğer öğrenciler de sırayla aynı 
şeklide yarışırlar. Bütün eşleştirmeler tamamlanınca oyunu bitirme süreleri tespit edilir.

7. Önce her grup içinde en hızlı sürede tamamlayan birinciler belirlenir.

8. Sonra aynı şekilde grup birincileri yarışır.

9. Onlar arasında da birinci olan öğrenci, öğretmenin uygun gördüğü bir şekilde 
ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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HZ. ÂDEM

HZ. İDRİS

HZ. MUSA

HZ. İSA

HZ. ŞİT

HZ. İBRAHİM

HZ. DAVUD

HZ. 
MUHAMMED

(S.A.V.)

10 sayfa

30 sayfa

Tevrat

İncil

50 sayfa

10 sayfa

Zebur

Kur’an-ı 
Kerim
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

1. Öğrencilere İlahî kitaplar ve gönderildiği peygamberlerle ilgili “Hangisi Yanlış” etkinliği 
yapılacağı söylenir.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrencilerden, Ek-1’de isimleri yazılı çocuklardan hangilerinin yanlış bilgi verdiğini 
bulmaları istenir.

4. İlk bitiren öğrenciyi sınıf alkışlayarak tebrik eder.

5. Etkinliğin sonunda her öğrenci yanındaki arkadaşıyla kâğıdını değiştirerek çalışmasını 
değerlendirir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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Ayşe
Hz. Âdem’e 10 sahife verilmiştir. 

Ömer
Hz. Musa’ya

Tevrat 
verilmiştir. Fatma

Hz. Şit’e 
50 sahife 
verilmiştir.

Musab
Hz. İsa’ya 

İncil verilmiştir.

Ali
Hz. Süleyman’a

Zebur 
verilmiştir. 

Zeynep
Hz. İdris’e 
30 sahife 
verilmiştir.

Hatice

Hz. İbrahim’e 

20 sahife 

verilmiştir.

Sevde
Hz. Muhammed’e 

(s.a.v.)
Kur’an verilmiştir.

Bu öğrencilerden hangileri yanlış bilgi veriyor?



5150 51

İLAHİ KOROSU 26

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

1. Sınıftan dört grup oluşturulur.

2. Bir hafta önceden Ek-1’de yer alan “Biz Kur’an’ın Hadimleri” ilahisi gruplara dağıtılır. 

3. Bu ilahiye her gruptan kendi aralarında çalışmaları istenir.

4. Çalışmalar yapılırken erişilebilen bir ortamdan bu ilahi dinlenir.

5. Gruplar bir sonraki hafta sınıfta koro olarak bu ilahiyi seslendirir.

6. Ders sonunda kültürümüzdeki Kur’an’a saygıyla ilgili farklı örnekler de verilerek 
etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Biz Kur’an’ın Hadimleri
 

(2) Biz Kur’an’ın hadimleri
     Pür imanlı ve zindeyiz
(2) Biz bu yoldan dönmeyiz asla
  Peygamberin izindeyiz...

(2) Hayra koşan serden kaçan
 Bize nurlu ufku açan
(2) Âlemlere rahmet saçan
 Peygamberin izindeyiz...

(2) Hak Habibim dedi ona
  Bizden feda can uğruna
(2) Âlem şâhit olsun buna
  Peygamberin izindeyiz...

(2) Odur ahir hak Peygamber
  Ona salât, selâm gönder,
(2) Cihanda en büyük önder
  Peygamberin izindeyiz…

(2) İslam’ın nuru, gür sesi
 Kaldırdı zulmeti, ye’si
(2) Âlemlerin Efendisi
 Peygamberin izindeyiz...

(2) Tende kalan bir can ile
 Aşk ile pür iman ile
(2) Biz Hazreti Kur’an ile
 Peygamberin izindeyiz.
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BOŞLUK DOLDURMA 27

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden bireysel olarak bu çalışma kâğıdındaki boşlukları doğru bilgilerle 
doldurmaları istenir.

3. Belirlenen süre bittikten sonra cevaplar kontrol edilir, eksikler tamamlanır, yanlışlar 
düzeltilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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Ek 1BOŞLUK DOLDURMA 27

Aşağıdaki metinde yer alan boşluklara uygun bilgileri yazınız. Ardından bu paragrafa ilgili bir başlık bulunuz.

………………………………………………………

……………………….. (c.c.) insanlara 
doğru yolu göstermek için peygamberler 
ve …………………… göndermiştir. Hz. 
……………………….. peygambere Tevrat’ı, Hz. 
Davud peygambere ………………..………’u, 
Hz. ………..……………… peygambere İncil’i 
göndermiştir. Fakat bunlar zamanla tahrif edilmiş 
yani Yüce Allah’ın gönderdiği ilk halleri insanlar 
tarafından bozulmuştur. Bununla birlikte son 
olarak Hz. ………………..……… peygambere 
……………..…………’i göndermiştir. Bu son 
peygamber ve son ilahi kitaptır.
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HATIRLAMA 28

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

1. Öğrenciler iki gruba ayrılır.

2. Bütün öğrenciler bir hafta önceden görevlendirilir. Hz. Âdem’in hayatını araştırmaları 
ve Kur’an mealinden Hz. Âdem ile ilgili üçer ayet öğrenmeleri istenir. (Öğrencilere Ek-1 
dağıtılarak listeden üç ayet meali seçmeleri istenebilir.)

3. Öğrencilere, bir hafta sonra öğrenilecek ayet mealleriyle yapılacak yarışma hakkında 
bilgi verilir.

4. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

5. Etkinlik için iki gruptan da birer öğrenci tahtaya kalkmaları için seçilir.

6. İlk başlayacak öğrenci aşağıdaki tekerleme ile belirlenir.

Tekerleme

Allah adıyla başlayalım 

Şeytanı taşlayalım 

Bir can, iki can, üç can 

Dört can, beş can, altı can 

Yedi can, sekiz can, dokuz can 

On can.

7. Seçilen öğrenci tahtaya Hz. Âdem ile ilgili bir ayet meali yazar.

8. Ayet meali bütün öğrenciler tarafından okunduktan sonra öğretmen tahtayı siler.

9. Diğer öğrenci de aynı şekilde bir ayet meali yazar. Sınıf tarafından okunur ve tahta 
tekrar silinir.

10. Sonra ayaktaki iki öğrenci oturur ve sıradaki öğrenciler tahtaya kalkarak aynı usulle 
oyuna devam ederler.

11. Öğrenciler aynı ayeti yazsalar da tam puan alırlar.

12. Ayaktaki öğrencilere düşünmeleri ve yazmaları için bir dakika süre verilir. Ayet mealini 
doğru yazan öğrenci kendi grubuna 10 puan kazandırır.

13. Öğretmen gerektiğinde öğrencilere yardım ederek yazılanların doğruluğunu ve 
sürecin sağlıklı işleyişini kontrol eder.

14. Sürenin sonunda en fazla puan toplayan grup birinci seçilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Örnek

Hz. Âdem (a.s.) İle İlgili Ayet Mealleri

“Hani rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’ demişti. 
Onlar, ‘Biz seni övgü ile tenzih ederken ve senin kutsallığını dile getirip 
dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?’ 
dediler. Allah ‘Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim’ buyurdu.” 
(Bakara suresi, 30. ayet.)

“Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip 
‘Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin’ dedi.” (Bakara 
suresi, 31. ayet.)

“Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir’ dedi. Âdem bunların isimlerini 
onlara bildirince de ‘Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim; 
yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi!’ buyurdu.” 
(Bakara suresi, 33. ayet.)

“Hani meleklere, ‘Âdem için saygı ile eğilin’ demiştik de İblis hariç bütün 
melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük 
taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” (Bakara suresi, 34. ayet.)

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça 
yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz’ dedik.” 
(Bakara suresi, 35. ayet.)

“Bunun üzerine: ‘Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir 
düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.” 
(Tâhâ suresi, 117. ayet.)

“Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk 
çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın.” (Tâhâ suresi, 118 ve 119. ayetler.) 

“Derken şeytan onun aklını karıştırıp ‘Ey Âdem! dedi, sana ebedîlik 
ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?” (Tâhâ suresi, 120. 
ayet.)

“Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri 
kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. 
Böylece Âdem rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı.” (Tâhâ suresi, 
121. ayet.)
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“Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları 
konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, ‘Birbirinize düşman olarak inin. 
Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır’ dedik.” 
(Bakara suresi, 36. ayet.)

“Bu durum devam ederken Âdem, (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım 
kelimeler aldı ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve 
merhameti bol olandır.” (Bakara suresi, 37. ayet.) 

“Sonra rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti.” 
(Tâhâ suresi, 122. ayet.)

“Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile 
İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.” (Âl-i 
İmrân suresi, 37. ayet.)

“Allah nezdinde İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan 
var etti; sonra ona ‘ol’ dedi ve oluverdi.” (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet.)

“Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da meleklere, 
“Âdem’e secde edin” diye emrettik. İblis’in dışındakiler secde ettiler. O 
secde edenler arasında yer almadı.” (A’râf suresi, 11. ayet.)

“Allah buyurdu: ‘Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan 
nedir?’ (İblis), ‘Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, 
onu çamurdan yarattın’ dedi.” (A’râf suresi, 12. ayet.)

“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan 
yarattık.” (Hicr suresi, 26. ayet.)

“İşte bunlar, Âdem’in ve Nuh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin 
soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin 
soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman’ın 
ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar.” (Meryem 
suresi, 58. ayet.)

“Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat: 
Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki 
kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine, “Andolsun seni 
öldüreceğim!” dedi. O da dedi ki: “Allah ancak takva sahiplerinden kabul 
eder.” (Mâide suresi, 27. ayet.)
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SUNU HAZIRLAMA 29

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

1. Öğrencilerden beşer kişilik gruplar oluşturularak her grubun, sonraki derse kadar Hz. 
Âdem’le ilgili beş dakikayı aşmayacak bir sunu hazırlaması istenir.

2. Bu sunularda olmasına dikkat edilecek hususlar:

- Hz. Âdem’in üstünlüğünün sebepleri

- Şeytan’ın Hz. Âdem’i hangi sözlerle kandırdığı

- Hz. Âdem’in hataya düştükten sonra nasıl davrandığı

- Şeytan’ın insanı aldatmak için başvurduğu tuzakların ne olduğu

- Şeytan’ın tuzaklarına karşı insanın nasıl kendisini koruyacağı

3. Hazırlanan çalışmalar sınıfta sunulur.

Öğretmen sorular sorarak kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

30 dk.
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DOĞRUSU BU 30

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

1. Sınıfa Hz. Âdem’in (a.s.) hayatı ile ilgili bir çalışma kâğıdı etkinliği yapılacağı bildirilir.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı sınıftaki öğrenci sayısınca çoğaltılarak öğrencilere 
dağıtılır.

4. Öğrencilerden bireysel olarak bu çalışma kâğıdındaki bilgilerin doğruluğu veya 
yanlışlığını tespit edip yanlış olanları düzeltip boşluklara yazmaları istenir.

5. Belirlenen süre bittikten sonra cevaplar kontrol edilir, eksikler tamamlanır, yanlışlar 
düzeltilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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 Aşağıdaki bilgilerden doğru ve yanlış olanları tespit ederek yanlış olanların altına doğrusunu yazınız.

      Hz. Âdem dünyada 
yaratılmış sonradan cennette 

yaşamaya devam etmiştir.

Hz. Âdem’in eşi 
Hz. Hatice’dir.

Yüce Allah, Hz. Âdem’e 
bütün varlıkların isimlerini 

öğretmiştir.

Hz. Âdem, ilk insan ve son 
peygamberdir.

Hz. Âdem ve eşi şeytanın bütün 
vesveselerine rağmen Allah’ın (c.c.) 
yasakladığı meyveyi yememişlerdir.

Yüce Allah Hz. Âdem ve eşinin tövbesini 
kabul etmiş ve onlara yeryüzünde belli bir 

zamana kadar yaşama imkânı tanımıştır.

Yüce Allah’ın, Hz. Âdem’e saygı ile 
eğilin emrine iblis itaat etmiş ancak 

melekler böbürlenerek eğilmemişlerdir.

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  

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

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

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

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

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

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

.................................................................................
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HANGİSİ FAZLA 31

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

1. Öğretmen öğrencilere Ek-1’de verilen Kunut duasıyla ilgili olarak “Hangisi Fazla?” isimli 
etkinliği yapacağını belirtir.

2. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılarak Kunut duasının karışık olarak yazılan 
kelimeleri arasında bulunan ve o duada yer almayan dört kelimeyi bulmaları istenir.

3. Sonrasında öğrencilerden duayı doğru bir şekilde yazmaları istenir.

4. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra Kunut duaları okunarak etkinlik 
sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

20 dk.
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nes’â

ve nescüd

ve nahfid

inne azâbeke

lirabbike

nercû

iyyâke

fesalli

venhar

ve ileyke

ve leke

ve nahşâ

bilküffâri

na’büdü

rahmeteke

azâbek

kel-kevser

Allâhümme

nüsallî

mülhig

2. Kunut Duasını yazınız.

……………………………………………………………………………
……………………..……………………..……………………..………
……………..……………………..……………………..………………
……..……………………..……………………..…………………….....
……………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………
……………………………………………...........................................

1. Kunut Duasına ait olmayan kelimeleri bulunuz.
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BOŞLUK DOLDURMA 32

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilere önceden hazırlanan Ek-1 dağıtılır.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilerden verilen kelimeleri doğru şekilde, Kunut dualarında boş bırakılan 
kısımlara yerleştirmeleri istenir.

4. Etkinlik tamamlandığında her öğrenci etkinlik kâğıdını yanındaki arkadaşı ile değiştirir. 
Böylece doğru yapıp yapmadıkları arkadaşları tarafından kontrol edilir.

5. Daha sonra öğretmen Kunut duasını bilen bir öğrenciye duayı okutur. Böylece duanın 
doğru şekli öğrenilmiş olur. 

6. Öğrenciler düzenledikleri etkinliklerden Kunut duasını birkaç kez sessizce okuyarak 
duayı pekiştirmeye çalışırlar.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Verilen kelimeleri Kunut Duası’nda boş bırakılan yerlere yerleştirerek yazınız.

Kunut Duası 1

         
   

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme ……………… nestaînüke ve ……………..
ve…………... Ve ……… bike ve ……………………..ileyk. 
Ve ………………… aleyke ve ……………… aleykel-hay-
ra …………………..neşkürüke ve lâ…………………... Ve 
nahleu ve …………….. men yefcürük.

netrükü

netevekkelü 

innâ nestehdîk

nestağfirüke

nü’minü

netûbü

nüsnî 

nekfürükküllehû

azâbeke

lek nes’a ve

nescüdü

bilküffâri

nercûiyyâke

Kunut Duası 2

       
   

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme …………………….na’büdü ve ………….
nüsallî ve ……………..ve ileyke…………….. Ve 
nahfidü ………….rahmeteke …………..nahşâ 
………………….inne azâbeke ……………mülhık.

64
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BOŞLUK DOLDURMA 33

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilere önceden hazırlanan Ek-1 dağıtılır.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Öğrencilerden verilen kelimeleri doğru şekilde, Kunut dualarının anlamında boş 
bırakılan kısımlara yerleştirmeleri istenir.

4. Etkinlik tamamlandığında her öğrenci etkinlik kâğıdını yanındaki arkadaşı ile değiştirir. 
Böylece doğru yapıp yapmadıkları arkadaşları tarafından kontrol edilir.

5. Daha sonra öğretmen Kunut duasının doğru anlamını okur ve öğrenciler kontrol 
ederler.

6. Öğretmen Kunut dualarının anlamını açıklar ve önemine değinir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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 Verilen kelimeleri Kunut Duası’nın anlamında boş bırakılan yerlere yerleştirerek yazınız.

Kunut Duası 1

           
 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Senden ……………………isteriz, …………..bağışlamanı 
………….., senden bize …………….etmeni isteriz. Sana ……….………, 
sana ……………….. ederiz. Sana …………….., bize …………………… bü-
tün ………………bilerek ……………. hayır ile överiz, ………………. şükreder, 
asla ……………….etmeyiz. Nimetlerini …………..eden ve sana ……………
geleni……………….

Kunut Duası 2

         
   

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah’ım! …………..sana …………..ederiz……………
yalnız senin ……… kılarız, …………….sana ……………….
ederiz. Yalnız ………….rızan için ……………. ve sana 
…………….. şeyleri ……………………..gayret…………... 
Rahmetini………….. Azabından korkarız, ……………..
senin azabın ……………ulaşır.

nankörlük 

Yalnız

günahlarımızı

yaklaştıracak

sana

kulluk

güveniriz

tövbe

ederiz

kâfirlere Namazı

nimetleri

nestağfirüke

verdiğin

seni

isteriz

bırakırız

şüphesiz dileriz

için

inkâr

secde

hidayet

senin

inanırız karşı

kazanmaya ancak

yardım

çalışır

66
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ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Dinî Terimler Sözlüğü ve başka kaynaklardan 
faydalanarak Kunut Duaları’nda geçen kelimelerin anlamlarını tabloya yazmaları 
istenir.

3. Hazırlanan bu kelimeler ve anlamları sınıftan gönüllü öğrencilere okutularak etkinlik 
tamamlanır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Hafta



6968

Ek 1SÖZLÜK HAZIRLAMA34

Bağışlama

Güven

Günah

Hamd

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

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

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

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

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

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

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

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

KUNUT DUASININ ANLAMI

Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, 
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe 
ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni 
hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları 
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni 
bırakırız. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Dinî Terimler Sözlüğü ve başka kaynaklardan faydalanarak Kunut Dualarında 
geçen kelimelerin anlamlarını tabloya yazınız.
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Nimet

Yardım

Şükür

Rıza

Tövbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hayır

İman

Hidayet

İnkâr

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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PARÇALARI TOPLA 35

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilere, Kunut duaları ile ilgili bir çalışma kâğıdı etkinliği yapılacağı bildirilir. 

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere verilir.

4. Öğrencilerden bireysel olarak bu çalışma kâğıdındaki Kunut dualarının parçalarını 
doğru bir şekilde toplayarak duaları tamamlamaları istenir.

5. Belirlenen süre bittikten sonra cevaplar kontrol edilir, eksikler tamamlanır, yanlışlar 
düzeltilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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Kunut dualarının parçalarını aşağıdaki kutulardan bularak duaları tamamlayınız. 

Allâhümme innâ nesteînüke ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Allâhümme iyyâke na’büdü ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Nercû rahmeteke ve netrükü men yefcürük.Ve ileyke nes’â ve nahfid.

ve leke nüsallî ve nescüd.Ve netevekkelü aleyke

inne azâbeke bilküffâri mülhig.

ve lâ nekfürük ve nahleu

ve nestağfirüke ve nestehdîk.

ve nahşâ azâbeke

Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû 

neşkürüke
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BULMACA 36

ÜNİTE 1: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamber ve ilahi kitap inancıyla ilgili kavramlar. (Ünite geneli)

Not: Bu etkinlik ünite işlendikten sonra kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini 
kontrol etmek için yapılmalıdır.

1. Öğrencilere, peygamber ve ilahî kitap inancıyla ilgili kavramların yer aldığı bir bulmaca 
çözecekleri söylenir.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki bulmacayı önlü arkalı tek kâğıda sığacak şekilde sınıf mevcudu kadar 
çoğaltarak öğrencilere dağıtır.

4. Öğrencilerden bulmacayı çözmeleri istenir. 

5. Süre bittiğinde bulmacanın cevap anahtarı açıklanarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 

Soldan Sağa
3. 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 (c.c.) elçisi.
6. “Allah’tan ( c.c.) almış oldukları emirleri insanlara olduğu gibi bildiren ve 
hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve dosdoğru davranan” 
anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
9. Allah’ın (c.c.) bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiği en son peygamber.
10. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve 
yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylar.
12. Hz. Musa’ya gönderilen ilahî kitabın adı.
14. Allah’ın ( c.c.) kendi katından göndermiş olduğu ilahî emirleri inkârcılara 
duyurma, inkâra düştükleri hususlarda onları ikna etmeye veya inanç alanıyla ilgili 
şüpheleri varsa, şüphelerini gidermeye çalışma; İslam’ı inkârcılara anlatma.
15. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin 
gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan 
peygamberlik.
16. Hz. İsa’ya verilen ilahî kitabın Kur’an-ı Kerim’deki adı.

Yukardan Aşağı
1. Hz. Davut’a indirilen ilahî kitap.
2. Zeki olma, zihin açıklığı, bir şeyi çabuk ve iyi anlama yeteneği, kavrayış; üstün 
zekâ ve kavrayış gücüne sahip olma anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
4. Allah’ın (c.c.) yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamber.
5. Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını, öğütlerini Cebrail aracılığıyla ya da aracısız 
olarak peygamberlere bildirmesi.
6. Dört ilahî kitaptan ayrı olarak Yüce Allah’ın Cebrail aracılığı ile bazı 
peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalar.
7. “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin en önemli niteliklerinden birisi.
8. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, 
değiştirilmeden nesilden nesle nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet 
edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı, Allah’ın (c.c.) mucize 
kelamı.
11. Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan; şirkten, 
küfürden, münafıklıktan ve zulüm yapmaktan koruması.
13. “Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak 
bildirmesi” anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
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• Nübüvvet  ve risalet, terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik 
anlamlarına gelir.

• Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar, 
insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.

• Allah (c.c.) insanları doğru yola çağırmak için her millete peygamber 
göndermiştir.

• Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı yirmi beştir.

•  Hz. Âdem  ilk insan ve ilk peygamberdir.

• Peygamberlere iman, İslam’ın inanç esaslarından birisidir.

• Allah’a (c.c.)  inanan birinin, ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere 
inanması gerekir.

• Hz. Muhammed (s.a.v)  son peygamberdir.

•  Peygamberlik  çalışıp çabalayarak, çok ibadet ederek elde edilmez.

• Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 
peygamberlerdendir.

• Peygamberler insanları ahiret hayatıyla ilgili olarak müjdeler ve 
uyarırlar.

YAZALIM
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, 
Allah (c.c.) elçisi.

Nebi: Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilmemiş, 
kendinden önce gelen peygamberin takipçisi olarak insanları 
hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın ( c.c.) 
emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber, Allah 
(c.c.) elçisi.

Soru: Ayetlere göre peygamberler nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Uyarıcı, müjdeleyici

Soru: Ayetlere göre müminlerin peygamberlere karşı tavrı nasıl olmalıdır?
Cevap: Peygamberlere iman etmek, hiçbirini diğerinden ayırmamak

Soru: Ayetlere göre insanlara peygamber gönderilmesinin nedenlerinden 
biri nedir?
Cevap: İnsanların Allah’a (c.c.) karşı bir bahaneleri olmaması için.
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1. “(Ey Muhammed!) Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan 
bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, 
sana hiçbir zarar veremezler…” (Nisâ suresi, 113. ayet.)

5. “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini 
verdik. Biz zaten onu biliyorduk.” (Enbiyâ suresi, 51. ayet.)

3. “Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah 
günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.” (Ahkâf suresi, 31. ayet.)

7. “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra 
herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.” 
(Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.)

7. “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra 
herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.” 
(Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.)

2. “O peygamberler ki Allah’ın vahyini insanlara ulaştırırlar, Allah’tan korkarlar 
ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) 
yeter.” (Ahzâb suresi 39. ayet.)

6. “Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştı. “Bunun üzerine Musa’ya, 
‘Asan ile denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir 
dağ gibiydi.”  (Şuarâ suresi, 63. ayet.)

4. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de 
dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
hakkıyla görür.” (Hûd Suresi, 112. ayet.)

8. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka 
hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet.)

9
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1. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) 
izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylar.

4. “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin en önemli 
niteliklerinden biri.

7. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz 
olduğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah 
(c.c.) için yapma.

2. Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan; 
şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm yapmaktan koruması.

5. “Allah’ın ( c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz 
olarak bildirmesi.” anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.

8. Zeki olma, zihin açıklığı, bir şeyi çabuk ve iyi anlama yeteneği, 
kavrayış; Üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olma anlamında 
peygamberlerin sıfatlarından biri.

3. Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme.

6. “Allah’tan ( c.c.) almış oldukları emirleri insanlara olduğu gibi bildiren 
ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve 
dosdoğru davranan.” anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
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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 (c.c.) elçisi.

Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü 
günahtan; şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm 
yapmaktan koruması. 

Zeki olma, zihin açıklığı, bir şeyi çabuk ve iyi anlama 
yeteneği, kavrayış; üstün zekâ ve kavrayış gücüne 
sahip olma anlamında peygamberlerin sıfatlarından 
biri. 

Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için 
Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü 
olaylar. 

Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları 
alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, 
tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan 
peygamberlik. 

SURLE 

RESUL

“Allah’tan (c.c.) almış oldukları emirleri insanlara 
olduğu gibi bildiren ve hayatlarının hiçbir anında 
hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve dosdoğru 
davranan” anlamında peygamberlerin sıfatlarından 
biri. 

“Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri 
insanlara eksiksiz olarak bildirmesi” anlamında 
peygamberlerin sıfatlarından biri. 

“Eminlik, güvenirlik” anlamında peygamberlerin en 
önemli niteliklerinden birisi. 

Allah’ın (c.c.) kendi katından göndermiş olduğu ilahî emirleri 
inkârcılara duyurma, inkâra düştükleri hususlarda onları 
ikna etmeye veya inanç alanıyla ilgili şüpheleri varsa, 
şüphelerini gidermeye çalışma; İslam’ı inkârcılara anlatma. 

Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını, öğütlerini Cebrail 
aracılığıyla ya da aracısız olarak peygamberlere 
bildirmesidir. 
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Bismillahirrahmanirrahim

“BU KUR’AN; KENDİSİ İLE UYARILSINLAR, 
ALLAH’IN ANCAK TEK İLAH OLDUĞUNU BİLSİNLER 
VE AKIL SAHİPLERİ DÜŞÜNÜP ÖĞÜT ALSINLAR 
DİYE BÜTÜN İNSANLARA GÖNDERİLEN BİR 
BİLDİRİDİR.”

 (İbrâhîm suresi, 52. ayet.)

20



7978

25

27

Ali ile Hatice yanlış bilgi veriyor. Zebur Hz. Süleyman’a değil, Hz. Davud’a 
verilmiştir. Hz. İbrahim’e de 20 değil 10 sayfa verilmiştir.

• Hz. Musa’ya (a.s.) Tevrat
• Hz. Davud’a (a.s.) Zebur
• Hz. İsa’ya (a.s.) İncil
• Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim
• Hz. Âdem’e (a.s) 10 sayfa 
• Hz. Şit’e (a.s) 50 sayfa 
• Hz. İdris’e (a.s) 30 sayfa 
• Hz. İbrahim’e (a.s) 10 sayfa

………………………………………………………

Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler ve 
İlahî kitaplar göndermiştir. Hz. Musa peygambere Tevrat’ı, Hz. Davud 
peygambere Zebur’u, Hz. İsa peygambere İncil’i göndermiştir. Fakat 
bunlar zamanla tahrif edilmiş yani Yüce Allah’ın gönderdiği ilk halleri 
insanlar tarafından bozulmuştur. Bununla birlikte son olarak Hz. 
Muhammed (s.a.v.) peygambere Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Bu son 
peygamber ve son ilahi kitaptır.
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nes’â

ve nescüd

ve nahfid

inne azâbeke

lirabbike

nercû

iyyâke

fesalli

venhar

ve ileyke

ve leke

ve nahşâ

bilküffâri

na’büdü

rahmeteke

azâbek

kel-kevser

Allâhümme
nüsallî mülhig

2. Kunut Duasını yazınız.

Allâhümme iyyâke na’büdü. 
Ve leke nüsallî ve nescüd. 
Ve ileyke nes’â ve nahfid. 
Nercû rahmeteke. 
Ve nahşâ azâbek. 
İnne azâbeke bilküffâri mülhig.

1. Kunut Duasına ait olmayan kelimeleri bulunuz.

Kunut Duası 1

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve 
nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî 
aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve 
netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve 
ileyke nes’a. Ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke 
inne azâbeke bilküffâri mülhık.

32
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Kunut Duası 1

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden 
bize hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz, 
bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükreder, 
asla nankörlük etmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak 
sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri 
kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz 
senin azabın kâfirlere ulaşır.
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