
 1. Öğrencilere insanın yaratılış amacı ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3.  Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6.  Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 1

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 1 

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Kâinatta bütün varlıklar bir hikmet ve nizam içerisinde 
yaratılmıştır. Bu nizam bir gayeyi hedeflemekte olup bize 
yaratıcının varlığını göstermektedir. Allah her canlı gibi insanı 
da bir amaç üzere yaratmıştır. İnsanın yaratılış amacını dünya 
hayatı boyunca nasıl bir ömür geçirmesi gerektiğini 
öğrenebileceği kaynak, Allah’ın (c.c.) kullarına bir rehber olarak 
indirdiği Kur’an’dır. Kur’an’da insan ve cinlerin niçin 
yaratıldığından bahsetmektedir. Bu yaratılış gayesinin “abd” 
tevhid inancı, Allah’a kulluk etme olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
itibarla Allah’ın varlığını birliğini kabul eden bireylerin uyması 
gereken yükümlülükler gene Kur’an’da açıklanmaktadır. Bu 
yükümlülükler kulluk etmenin gereği olarak ortaya çıkmakta ve 
dolaylı olarak insan davranışlarını düzene sokmaktadır. Bu 
itibarla yaratılış gayesiyle birlikte Allah’ın varlığından haberdar 
olarak kulluk etme bilincine sahip olan bireyler, 
konuştuklarında doğruyu söyler, yapabilecekleri şeyler 
hakkında söz verirler. Hiç kimsenin malına göz dikmez, hak 
edilmeyen hiçbir değeri sahiplenmezler…”

(Mehmet Akın, “Yaratılış Gayesi Bilincinin İnsan Davranışlarına 
Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

C 10, S. 49, 2017, s. 699.)

1. Metinde aşağıdaki bilgilerden hangilerine yer verilmemiştir?

A) İnsanlar ve cinler Allah’a (c.c.) kulluk etmek için yaratılmışlardır.
B) Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman eden kulların sorumlulukları yer almaktadır.
C) Tüm varlık âlemi hikmet ve nizam içinde yaratılmıştır.
D) Kulluk etme bilinciyle hareket eden biri yapamayacağı şeyler için söz vermez.
E) Peygamberimiz (s.a.v.) yaratılış gayesine uygun hareket eden en güzel örnektir.

2. Yaratılış gayesi bilincinin insana ve topluma sağladığı katkılar neler olabilir?

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

3. Yaratılış gayesi bilincine sahip olan bir insanın davranışlarına üç örnek veriniz. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 1. Öğrencilere insanın yaratılış amacı ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3.  Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5.  Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6.  Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 2

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Din, sadece Allah-insan ilişkisini düzenleyen gizli ve mücerret bir kabul değildir. O, aynı 
zamanda insanın hemcinsleriyle ve tabiatla olan ilişkilerini belli ölçülere bağlayan mânevî 
değerler bütünüdür. Zira Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlığa gönderdiği vahyin 
hedefi, insan aklını, gönlünü ve inancını her türlü şüphe ve şaibeden arındırmak (ihlâs), 
insanın Yaratıcı’sına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamak (takva) ve 
insanlık için Yüce Allah’ın tayin ettiği ölçülere göre bir dünya hayatı tesis etmektir (İslam). 
Böylece bir taraftan kâinatı müşahede ederek ve inceleyerek tabiatın düzenini 
keşfetmekle emrolunan insanoğlu, diğer taraftan bu düzeni yaratan Allah’a teslim olmaya, 
kulluk ve taatıyla da bu teslimiyetini göstermeye davet edilmiştir… Kur’an’da Âdemoğlu ile 
Allah arasında yapılan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İşte peygamberler, daha insan 
yaratılmadan önce onun özüne yerleştirilen ve dünyaya geldikten ve kendini fark ettikten 
sonra da bilincinde ve vicdanında yerleşik bulunan sözleşmeyi ona hatırlatmakla 
görevlendirilmişlerdir.”

(Hadislerle İslâm, C 1, s. 50.)

1. Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığıyla insanlığa gönderdiği vahyin hedefleri ile doğrudan ilgili 
olan ayetleri işaretleyiniz. 

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten 
sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır.” 

(Mâide suresi, 8. ayet.)

“(Resul’üm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah'a has kılarak (ihlas 
ile) kulluk et.”

(Zümer suresi, 2. ayet.)

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, 
namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.”

(Beyyine suresi, 5. ayet.)

“Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin aleyhlerinde indirilmesinden 
çekiniyorlar. De ki: Alay edin. Şüphesiz, Allah kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır.”

(Tevbe suresi, 64. ayet.)

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

2. “O hâlde sen, yüzünü ve özünü hak din olan İslam’a çevir. Allah’ın insanları yaratırken özüne yerleştirdiği 

fıtrata uygun hareket et...” (Rûm suresi, 30. ayet.)  ayetini insanın yaratılış amacı açısından yorumlayınız.

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

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

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………
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“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. 
Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı 
gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 

(Mâide suresi, 8. ayet.)

“(Resul’üm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah'a has kılarak 
(ihlas ile) kulluk et.”

(Zümer suresi, 2. ayet.)

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk 
etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.”

(Beyyine suresi, 5. ayet.)

“Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin aleyhlerinde 
indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: Alay edin. Şüphesiz, Allah kaçınmakta olduklarınızı açığa 
çıkarandır.”

(Tevbe suresi, 64. ayet.)

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



 1. Öğrencilere din kavramı ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Ek-1’deki sıralanmış olan ayetlerle kutularda verilen din kavramının sözlük anlamlarını 

konu uygunluğuna göre eşleştirmeleri istenir. 

5.  Etkinlik öğrenciler tarafından bireysel olarak tamamlanır.

6.  Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi sağlanır.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  Din kavramını tanımlar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 3

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 3

Verilen metinden hareketle soruyu cevaplayınız.

“Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamlarını şu şekilde gruplandırmak 
mümkündür: 

1. Ceza (karşılık), mükâfat, hüküm, hesap. 

2. Üstün gelme, hâkimiyet, zelil kılma, zorlama.

3. İtaat, teslimiyet, hizmet, ibadet. 

4. Âdet, yol, kanun, şeriat, millet, mezhep.”
(bk. Günay Tümer, "Din", DİA, C 9, s. 312-320.)

Verilen bilgiden hareketle ayetlerde yer alan din kavramını ve doğrudan ilgili 
olduğu sözlük anlamlarını harfleri kullanarak eşleştiriniz.

 Hesap-Hüküm-Ceza İtaat-İbadet-Teslimiyet

Üstün Gelme- Hâkimiyet Âdet-Yol-Şeriat

A B

C Ç

1. “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de (üstünlük) yalnız O’nundur. O hâlde Allah’tan 

başkasından mı korkuyorsunuz?”
 (Nahl suresi, 52. ayet.)

2.  “Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim’i 

bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.”
(Bakara suresi, 130. ayet.)

3. “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din gününün mâliki Allah’a mahsustur.”
(Fâtiha suresi, 4-7. ayetler.)

4. “… Yakub da: ‘Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O’na teslim olmuş olarak can 

verin.’ dedi.” 
(Bakara suresi, 132. ayet.)

.....

.....

.....

.....
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 Hesap-Hüküm-Ceza İtaat-İbadet-Teslimiyet

Üstün Gelme- Hâkimiyet Âdet-Yol-Şeriat

A B

C Ç

1. “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de (üstünlük) yalnız O’nundur. O hâlde Allah’tan 

başkasından mı korkuyorsunuz?”
 (Nahl suresi, 52. ayet.)

2.  “Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim’i 

bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.”
(Bakara suresi, 130. ayet.)

3. “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din gününün mâliki Allah’a mahsustur.”
(Fâtiha suresi, 4-7. ayetler.)

4.  “… Yakub da: ‘Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O’na teslim olmuş olarak can 

verin.’ dedi.” 
(Bakara suresi, 132. ayet.)

C

Ç

A

B



1. Öğrencilere din kavramı ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  Din kavramını tanımlar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 4

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 4

Temîm ed-Dârî anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) “Din nasihattir (samimiyettir).” buyurdu. Biz 
“Kime karşı?” diye sorduk. Bunun üzerine o, “Allah’a, kitabına, Resulü’ne, Müslümanların 
idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı samimi olmaktır).” buyurdu.

(Müslim, Îmân, 95.)

“Din nasihattir.” ifadesine, Türkçemizde kelimenin yaşadığı anlam daralması nedeniyle pek çok 
kere, “Din vaaz ve öğütten ibarettir.” anlamı verilmektedir. Hâlbuki “nasihat” kelimesi 
incelendiğinde onun “bir şeyi veya kimseyi içten ve gönülden sevmek”, “O’na ihlas, sadakat ve 
samimiyetle bağlanmak”, “arı, duru ve saf olmak” anlamlarına geldiği görülür.

Bazı hadis yorumcuları “Allah için olan samimiyeti, Allah’ın birliğine olan derin bir inançla ve 
halis bir niyetle Allah’a kulluk etmek,” diye açıklarken Kitabı için samimiyeti “Onu tasdik ederek, 
onda emredilenleri lâyıkıyla yapmaya çalışmak ve yasaklanan hususlardan da kaçınmak.” 
şeklinde değerlendirmişlerdir. Allah Resulü’ne karşı samimi olmak ise “Onun peygamberliğini 
kabul ederek emrine râm olmak, yasakladığı şeylerden uzaklaşmak.” olarak yorumlanmıştır. 
Müslümanların idarecilerine gösterilmesi gerektiği söylenen samimiyet, “Hakk’ın rızasına 
uygun tüm işlerde onlara karşı saygılı ve itaatkâr olmak.” diye açıklanmıştır. Bütün 
Müslümanlara karşı samimi olmak ise “Maslahat ve faydalarına olan hususlarda müminlerin 
rüşt ve kemal ile birbirlerine önayak olmaları.” şeklinde yorumlanmıştır. Dolayısıyla hadis-i 
şerifteki nasihat, bütün hayırlı davranışları kuşatmaktadır.

(Hadislerle İslam, C 1, s. 365-366.)

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

1. Hadiste yer alan Allah’a (c.c.), kitabına, Resulü’ne (s.a.v.), Müslümanların idarecilerine ve bütün 

Müslümanlara karşı samimiyetin ifadesi olabilecek birer örnek veriniz. 

 Allah’a (c.c.) samimiyet:  .....................................................................................................................

 Kitabına samimiyet:   ..........................................................................................................................

 Resulü’ne (s.a.v.) samimiyet:   ............................................................................................................

 Müslümanların idarecilerine samimiyet:   ..........................................................................................

 Müslümanlara karşı:   .........................................................................................................................

2. Dinin nasihat ilkesinin yerine getirilmesi hâlinde insana ve içinde yaşadığı topluma kazandıracakları 

nelerdir?

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

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

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

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

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



  1. Öğretmen tarafından öğrencilere iman ile ilgili kavramları içeren bir etkinlik yapacakları 

bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Ek-1’deki sıralanmış olan ayetlerle kutularda verilen iman ile ilgili kavramları konu 

uygunluğuna göre eşleştirmeleri istenir. 

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İman ile ilgili kavramları açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 5

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 5

Kutularda verilen kavramları ilgili olduğu ayetin başındaki boşluğa harflerini yazarak eşleştiriniz.

A B C

Ç D E

İslam İman Tevhid

Kafir Müşrik Münafık

1. “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

 (Bakara suresi, 163. ayet.)

2.  “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her 

biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...”

(Bakara suresi, 285. ayet.)

3. “Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette 

hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”

(Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.)

4. “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar 

ziyana uğrayanların ta kendileridir.”

 (Zümer suresi, 63. ayet.)

5. “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine 

severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba 

uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli 

olduğunu bir bilselerdi.”

(Bakara suresi, 165. ayet.)

6.  “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ 

derler.”

(Bakara suresi, 8. ayet.)

...

...

...

...

...

...
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A B C

Ç D E

İslam İman Tevhid

Kafir Müşrik Münafık

1. “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

 (Bakara suresi, 163. ayet.)

2.  “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her 

biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...”

(Bakara suresi, 285. ayet.)

3. “Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette 

hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”

(Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.)

4. “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar 

ziyana uğrayanların ta kendileridir.”

 (Zümer suresi, 63. ayet.)

5. “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine 

severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba 

uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli 

olduğunu bir bilselerdi.”

(Bakara suresi, 165. ayet.)

6.  “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ 

derler.”

(Bakara suresi, 8. ayet.)

C

B

A

Ç

D

E



1. Öğretmen tarafından öğrencilere iman ile ilgili kavramları içeren bir etkinlik yapacakları 

bildirilir.

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

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

4. İmanla ilgili kavramların yer aldığı soruların cevaplarının bulmacada olduğu belirtilir.

5. Bulmaca alanındaki cevapların oluşturduğu harflerin dışında geriye kalan harflerin 

soldan sağa sıralı olarak getirilmesi ile anahtar bir ayet-i kerimenin ortaya çıkacağı 

söylenir.

6. Ayet-i kerime için ayrılmış olan özel alana ilgili harfler yerleştirilir. Boş kalan üç ifadenin 

verilen ipuçlarından faydalanılarak doğru bir şekilde yazılmasıyla ayetin 

tamamlanması istenir.

• Ayet: “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” 

(Bakara suresi, 257. ayet.)

Kazanım:  İman ile ilgili kavramları açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 6

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



ŞİFRELİ BULMACA
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 6
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YUKARDAN AŞAĞIYA

1. Gerçekte inanmadığı hâlde, görünürde Müslüman gibi davranan ikiyüzlü kimse
2. Kabul edip onaylama, geçerli kılma
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) getirdiği her şeyi kabul ve bunların doğru 

olduğuna gönülden inanıp tasdik etme
4. Peygamberimizin (s.a.v.) inançla ilgili haber verdiği şeylerin hepsine birden inanma

SOLDAN SAĞA

5. Allah’ın (c.c.) varlığına inanmakla birlikte, başka varlıkları O’na ortak koşan kimse
6. İnanç, ibadet ve akitleri oluşturan kısımlardan her biri
7. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) haber verdiği şeylerin her birine açıkça, 

ayrıntılı olarak delilleriyle inanma
8. Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini ve onun 

Allah’tan (c.c.) getirdiklerini kabul etmeyen kimse
9. Kabul edilen şeyin dil ile sözlü olarak ifade edilmesi

10. İslam dininin temel inanç esasları ve hükümlerine verilen isim
11. Aksine ihtimal olmayan, sabit ve kesin inanç



EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 6
ŞİFRELİ BULMACA

  Bulmaca alanının dışında kalan harfleri soldan sağa doğru sırasıyla yazarak konuyla ilgili 
anahtar ayet-i kerimeyi  bulunuz. 

  Bulduğunuz ayet-i kerimeyi aşağıda ayrılmış olan alana yazınız. 

  Ayette numaralandırılarak boş bırakılmış ifadeleri aşağıdaki ipuçlarından yola çıkarak doğru 
şekilde doldurunuz. 

1. İnanma

2. Düşmanın zıddı

3. Kendisinden önceki kelimenin tekil zıddı

1

2

3



YUKARDAN AŞAĞIYA

1. Gerçekte inanmadığı hâlde, görünürde Müslüman gibi davranan ikiyüzlü kimse (MÜNAFIK)
2. Kabul edip onaylama, geçerli kılma (TASDİK)
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) getirdiği her şeyi kabul ve bunların doğru olduğuna 

gönülden inanıp tasdik etme (İMAN)
4. Peygamberimizin (s.a.v.) inançla ilgili haber verdiği şeylerin hepsine birden inanma 

(İCMALİ İMAN)

SOLDAN SAĞA

5. Allah’ın (c.c.) varlığına inanmakla birlikte, başka varlıkları O’na ortak koşan kimse (MÜŞRİK)
6. İnanç, ibadet ve akitleri oluşturan kısımlardan her biri (RÜKÜN)
7. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) haber verdiği şeylerin her birine açıkça, ayrıntılı 

olarak delilleriyle inanma (TAFSİLİ İMAN)
8. Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini ve onun Allah’tan 

(c.c.) getirdiklerini kabul etmeyen kimse (KAFİR)
9. Kabul edilen şeyin dil ile sözlü olarak ifade edilmesi (İKRAR)
10. İslam dininin temel inanç esasları ve hükümlerine verilen isim (AKİDE)
11. Aksine ihtimal olmayan, sabit ve kesin inanç (YAKİN)

EK-3
15 dk.

ETKİNLİK 6
ŞİFRELİ BULMACA

CEVAP ANAHTARI
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Boş kutucuklara yerleşecek harflerden sonra şu ayet-i kerime ortaya çıkacaktır:

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” 
(Bakara suresi, 257. ayet.)



1. Öğrencilere Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3.  Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 7

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 7

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Kitap ve Sünnet’te tevhid ilkesine büyük önem verilmesi, maddî ve mânevî özellikleri 
bakımından yaratılmışların en üstünü olan insanın vicdan hürriyetini sağlama hedefine 
yöneliktir. İnsan yalnız en yüce varlığa boyun eğmelidir; O’ndan başka hiçbir mevcudu 
kutsamamalı ve ona kulluk etmemelidir. Allah’a kul olmak en büyük şeref, başkasına kul 
olmak en büyük zillettir. İnsanın, özgürlüğü açısından Allah’a da kul olmaması gibi bir 
iddia ontolojik bakımdan geçersizdir; zira insanın bir yere dayanma, bir varlıkla ilişki 
içinde bulunma psikolojisiyle bağdaşmaz. İslâm dininde imandan sonra en önemli 
ibadet namazdır. Namazlarda günde kırk defa okunan Fâtiha sûresinin başlangıç kısmı 
hamd ve senâ, son kısmı dua ve niyazdır. Arada kalan âyet kulluğun yalnızca Allah’a 
yapılacağını ve yardımın sadece O’ndan isteneceğini belirtir. Bu da müslümanın zihninin 
yoğunlaştığı, gönlünün Allah’a yöneldiği günün beş vaktinde bezm-i elestte Cenâb-ı Hak 
ile yaptığı ahidleşmenin tazelenmesinden ibarettir.”

 (Mevlüt Özler, "Tevhid", DİA, C. 41, s. 18-20.)

1. Metinde aşağıdaki bilgilerden hangilerine yer verilmemiştir?

A) İnsanın vicdan hürriyeti ile İslam’ın tevhid ilkesi arasında büyük bir bağ vardır.
B) Allah’tan (c.c.) başkasına kulluk etmek üstün kılınan insan için en büyük zillettir.
C) Allah’ın (c.c.) affına erişmek için Peygamber’e  (s.a.v.) uyulması gerektiği vurgulanmıştır.
D) İnsanın Allah’a (c.c.) kul olmamak ile özgürleşeceği iddiası ontolojik açıdan geçersizdir.
E) Günde kırk kez okuduğumuz Fâtiha suresi ile Allah’a (c.c.) kulluk sözümüzü yineleriz.

2. Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Allah’a kul olmanın insan için önemi nedir?
B) İmandan sonra İslam’da en önemli ibadet hangisidir?
C) Bezm-i elestte verdiğimiz söz ile Fatiha suresi arasında nasıl bir bağ vardır?
D) Kitap ve sünnette tevhid ilkesine büyük önem verilmesinin ana sebebi nedir?
E) Kur’an’da tevhidin karşıtı olarak verilen kavram hangisidir?

3. “İnsan Allah’a (c.c.) olan yakınlığı kadar özgürdür, uzaklığı kadar da tutsak!” ifadesini insanın 
özgürlüğünün anlamı üzerine yorumlayınız. 

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

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

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

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



EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 7
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1.    C

2.   E



 1. Öğrencilere Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3.  Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5.  Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 8

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 8

Anlamı:  ................................................................................................................................................

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Gazzâlî, Allah’tan başka ilahın bulunmadığına inanmanın imanın kemali için yeterli 
olamayacağını kaydettikten sonra Hz. Peygamber’in risaletinin önemine değinir ve nübüvveti 
tasdik etmekle imanın tamamlanacağını belirtir. Bu da Allah’ın varlığına ve birliğine Resûl-i 
Ekrem’in açıkladığı şekilde inanılması gerektiğini gösterir. ‘De ki, Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’ (Âl-i İmrân 3/31) meâlindeki âyet bu 
gerçeği kanıtlamaktadır.”

 (Hatice Kelpetin Arpaguş, "Kelime-i Tevhid", DİA, C 25, s. 214-215.)

1. İmanın kemali için Allah Resulü’nün (s.a.v.) peygamberliğini tasdik etmenin önemini yorumlayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. Kutuların içindeki kelimelerden Kelime-i Tevhid’i oluşturan ifadeleri bulunuz. Bulmuş olduğunuz 
ifadeye ait rakamı doğru sıralamayla sağdan sola olacak şekilde ilgili kutudaki bölümlere yazınız. 
Kelime-i Tevhid’in anlamını yazarak Allah Resulü’nün (s.a.v.) nübüvvetinin tasdiki anlamına gelen 
ifadenin altını çiziniz.

ٌداللُّهَواَْشَهُداِلَٰهَعْبُدُه ُمَحمَّ

الَاِالَّ  اَْشَهُداَنَّ

ًداَرُسوُل َوَرُسولُُهاللِّهاَْنُمَحمَّ

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

1 2 3 4 5

11 12 13 14

6 7 8 9 10



EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 8
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

Anlamı:  Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisidir.

2. 

ٌداللُّهَواَْشَهُداِلَٰهَعْبُدُه ُمَحمَّ

الَاِالَّ  اَْشَهُداَنَّ

ًداَرُسوُل َوَرُسولُُهاللِّهاَْنُمَحمَّ

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

1 2

2

3 4 5

5

11

11

12

12

13 14

6

6

7

7

8 9

9

10



1. Öğretmen tarafından öğrencilere İslam’ın temel iman esaslarını içeren bir etkinlik 

yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Ek-1’deki yönergeler doğrultusunda soruların cevaplandırılması istenir. 

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İslam’ın temel iman esaslarını açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 9

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



CEVAPLAYALIM
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 9

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kavramı yazınız.

Zâtî, Sübûtî, Kıdem, Bekâ, Vücud, Semi’, Muhâlefetün li’l–havâdis, Basar, Tekvin, İrade

1. Rabbimizin ebedî olması, varlığının sonunun olmaması ile ilgili sıfatına ................... denir.
2. Yalnızca Allah’ta (c.c.) bulunan, O’nun dışındaki varlıklarda bulunmayan, bulunması da mümkün 

olmayan sıfatlara ………………………….. sıfatlar denir.
3. Rabbimizin hiçbir varlığa benzememesi eşsiz ve benzersiz olması ile ilgili sıfatına .................. denir.
4. Rabbimizin var olması ile ilgili sıfatına .......................... denir.
5. Rabbimizin gizli açık her şeyi eksiksiz olarak işitmesi ile ilgili sıfatına ………………….. denir. 
6. Rabbimizin kainatı ve içindekileri yoktan yaratmasına ..................... denir.

B. Allah’ın (c.c.) sıfatlarını kutu içinde boş bırakılan alanlara sınıflandırarak yazınız.

.................... SIFATLAR

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................ 

6. ........................................ 

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

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

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................ 

6. ........................................ 

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

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

.................... SIFATLAR

ALLAH’IN (C.C.) SIFATLARI

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. “Eğer sana bir zarar dokunursa onu Allah’tan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır verirse 
(bunu da geri alacak) yoktur. Şüphesiz o her şeye kadirdir.”

(En’âm suresi, 17. ayet.)

Verilen ayet-i kerimede Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangileri yer almaktadır?

A) Vücud-Kıdem
B) İrade-Kudret
C) Kudret-İlim
D) Tekvin-İlim
E) Basar-İrade



EK-2
10 dk.

ETKİNLİK 9
CEVAPLAYALIM

CEVAP ANAHTARI

Zâtî, Sübûtî, Kıdem, Bekâ, Vücud, Semi’, Muhâlefetün li’l–havâdis, Basar, Tekvin, İrade

1. Rabbimizin ebedî olması, varlığının sonunun olmaması ile ilgili sıfatına Kıdem denir.
2. Yalnızca Allah’ta (c.c.) bulunan, O’nun dışındaki varlıklarda bulunmayan, bulunması da mümkün 

olmayan sıfatlara Zâtî  sıfatlar denir.
3. Rabbimizin hiçbir varlığa benzememesi eşsiz ve benzersiz olması ile ilgili sıfatına Muhâlefetün 

li’l-havâdis denir.
4. Rabbimizin var olması ile ilgili sıfatına Vücud denir.
5. Rabbimizin gizli açık her şeyi eksiksiz olarak işitmesi ile ilgili sıfatına Semi’ denir. 
6. Rabbimizin kainatı ve içindekileri yoktan yaratmasına Tekvin denir.

ZÂTÎ SIFATLAR SÜBÛTÎ SIFATLAR

ALLAH’IN (C.C.) SIFATLARI

1. Vücud

2. Kıdem

3. Bekâ

4. Vahdâniyet

5. Kıyam bi nefsihî

6. Muhâlefetün li’l-havâdis

1. Hayat

2. İlim

3. Semi’

4. Basar

5. İrade

6. Kudret

7. Kelam

8. Tekvin

C.   
7.  B



1. Öğretmen tarafından öğrencilere İslam’ın temel iman esaslarını içeren bir etkinlik 

yapacakları bildirilir.

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

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

4. İslam’ın temel iman esasları ile ilgili kavramların yer aldığı soruların cevaplarının 

bulmacada olduğu belirtilir.

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İslam’ın temel iman esaslarını açıklar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 10

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



ÇENGEL BULMACA
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 10

1 2

3

4

5 6

8

10

13

14

15

7 9

11 12

1. Dinimizin bildirdiği sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan bekleme
4. Peygamberlerin Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş gerçek elçiler olduğunu kanıtlayan harikulade olay
8. Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları
11. Peygamberlerin masum olmaları, gizli ya da açık günah işlememeleri
13. Peygamberlerin Allah'tan (c.c.) aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmaları
14. Tabiat olaylarını ve varlıkların rızıklarını idare etmekle görevli melek
15. Allah Teâlâ'nın her türlü duayı işitip karşılık veren anlamına gelen ismi

2. Rabbimizin varlığının kendiliğinden olması, var olmak için bir başka varlığa muhtaç olmaması
3. İlahî kitaplardan başka bazı peygamberlere verilen sayfalar
5. Her şeyin Allah’ın (c.c.) idare ve gözetimi altında olması anlamındaki sıfatı
6. Peygamberliğin çalışmakla değil de Allah (c.c.) lütfu ile kazanılan bir görev olduğunu belirten kavram
7. Peygamberlerin ihanet etmemeleri, güvenilir olmaları
9. Rabbimizin her şeyi koruyan, gözeten anlamına gelen ismi

10. Nüzul sırasına göre ikinci indirilen ilahî kitap
12. Peygamberlerin doğru olmaları ve asla yalan söylememeleri

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA



EK-2
10 dk.

ETKİNLİK 10
ÇENGEL BULMACA

CEVAP ANAHTARI

1. TEVEKKÜL: Dinimizin bildirdiği sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratan-
dan bekleme

4. MUCİZE: Peygamberlerin Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş gerçek elçiler olduğunu kanıtlayan harikula-
de olay

8.  FETANET: Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları
11.  İSMET: Peygamberlerin masum olmaları, gizli ya da açık günah işlememeleri
13. TEBLİĞ:  Peygamberlerin Allah'tan (c.c.) aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmaları
14. MİKAİL: Tabiat olaylarını ve varlıkların rızıklarını idare etmekle görevli melek
15. ELMÜCİB: Allah Teâlâ'nın her türlü duayı işitip karşılık veren anlamına gelen ismi

2. KIYAM Bİ NEFSİHİ: Rabbimizin varlığının kendiliğinden olması, var olmak için bir başka varlığa muhtaç 
olmaması

3. SUHUF: İlahî kitaplardan başka bazı peygamberlere verilen sayfalar
5. BASAR: Her şeyin Allah’ın (c.c.) idare ve gözetimi altında olması anlamındaki sıfatı
6. VEHBİ: Peygamberliğin çalışmakla değil de Allah (c.c.) lütfu ile kazanılan bir görev olduğunu belirten 

kavram
7. İSMET: Peygamberlerin ihanet etmemeleri, güvenilir olmaları
9. ELHAFİZ: Rabbimizin her şeyi koruyan, gözeten anlamına gelen ismi

10. ZEBUR: Nüzul sırasına göre ikinci indirilen ilahî kitap
12. SIDK: Peygamberlerin doğru olmaları ve asla yalan söylememeleri

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1 2

3

4

5 6

8

10

13

14

15

7 9

11 12
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1. Öğretmen tarafından öğrencilere iman esaslarını içeren bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Ek-1’deki sıralanmış olan ayetlerle kutularda verilen iman esasları ile ilgili kavramları 

konu uygunluğuna göre eşleştirmeleri istenir. 

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İman esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 11

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 11

Kutularda verilen kavramları ilgili olduğu ayetin başındaki boşluğa harflerini yazarak eşleştiriniz.

1. (     ) “Sûra üflenince artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp 
ölür. Sonra sûra bir kere daha üfürülür. Onlar da hemen ayağa kalkarak bekleş irler.”

(Zümer suresi, 68. ayet.)

2. (    ) “Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır...”

 (Ra’d suresi, 11. ayet.)

3.  (   ) “... Rabbinin dilemesi bir yana, gökler ve yer durdukça orada temelli kalacaklardır. 
Rabbin şüphesiz, her istediğini yapar.”

(Hûd suresi, 107. ayet.)

4. (    ) “Yaratan, kusursuzca var eden ve varlıklara şekil veren Allah’tır...”

(Haşr suresi, 24. ayet.)

5. (  ) “... Allah’ın zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona 
döndürüleceksiniz.”

(Kasas suresi, 88. ayet.)

6. (   ) “Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü 
övgüye ve hamde layık olan ise ancak Allah’tır.”

(Fâtır suresi, 15. ayet.)

7. (      ) “... O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”

(En’âm suresi, 59. ayet.)

Bekâ Tekvin İlim İrade

İsrafil (a.s.) Hafaza 
Melekleri

Münker ve 
Nekir

Kıyam bi 
nefsihi 

A B C Ç

D E F

G



EK-2
10 dk.

ETKİNLİK 11
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

1. ( E ) “Sûra üflenince artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa hepsi 
düşüp ölür. Sonra sûra bir kere daha üfürülür. Onlar da hemen ayağa kalkarak bekleş irler.”

(Zümer suresi, 68. ayet.)

2. ( D ) “Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır...”

 (Ra’d suresi, 11. ayet.)

3.  ( C ) “... Rabbinin dilemesi bir yana, gökler ve yer durdukça orada temelli kalacaklardır. 
Rabbin şüphesiz, her istediğini yapar.”

(Hûd suresi, 107. ayet.)

4. (  B  ) “Yaratan, kusursuzca var eden ve varlıklara şekil veren Allah’tır...”

(Haşr suresi, 24. ayet.)

5. ( A ) “... Allah’ın zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona 
döndürüleceksiniz.”

(Kasas suresi, 88. ayet.)

6. ( F ) “Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü 
övgüye ve hamde layık olan ise ancak Allah’tır.”

(Fâtır suresi, 15. ayet.)

7. (  Ç  ) “... O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”

(En’âm suresi, 59. ayet.)

Bekâ Tekvin İlim İrade

İsrafil (a.s.) Hafaza 
Melekleri

Münker ve 
Nekir

Kıyam bi 
nefsihi 

A B C Ç

D E F

G



1. Öğretmen tarafından öğrencilere iman esaslarını içeren bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Ek-1’de sıralanmış olan ayetlerdeki Allah Teâlâ’nın sıfatlarını konu uygunluğuna göre 

bularak yazmaları istenir. 

5. Öğrencilere her bir ayetin birden fazla sıfat içerdiği belirtilir.

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

8.  Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İman esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 12

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-BUL-DOLDUR 
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 12

Aşağıda verilen ayetlerde Allah Teâlâ’nın hangi sıfatlarının yer aldığını bulunuz.
Sıfatları ilgili olduğu ayetin altındaki boşluğa yazınız.

 
1. “Gözler O’nu idrak etmez, hâlbuki O, gözleri idrak eder...”

(En’âm suresi, 103. ayet.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. “... Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
(Şûrâ suresi, 11. ayet.)

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

3.  “... O (Allah) işitendir, bilendir.”
(Bakara suresi, 137. ayet.)

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

4. “Eğer sana bir zarar dokunursa onu Allah’tan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır 
verirse (bunu da geri alacak) yoktur. Şüphesiz o, her şeye kadirdir.”

(En’âm suresi, 17. ayet.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi 
gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Şûrâ suresi, 51. ayet.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. “Hamd; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a 
mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”

(Fâtır suresi, 1. ayet.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. “O Yüce Allah; görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan, ancak 
kendisi var olan Allah’tır.”

(Haşr suresi, 22. ayet.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



EK-2
10 dk.

ETKİNLİK 12
OKU-BUL-DOLDUR 

CEVAP ANAHTARI

1. “Gözler O’nu idrak etmez, hâlbuki O, gözleri idrak eder...”
(En’âm suresi, 103. ayet.)

BASAR, KUDRET

2. “... Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
(Şûrâ suresi, 11. ayet.)

MUHLEFETÜN Lİ’L-HAVAÂDİS, SEMİ’, BASAR

3.  “... O (Allah) işitendir, bilendir.”
(Bakara suresi, 137. ayet.)

SEMİ’, İLİM

4. “Eğer sana bir zarar dokunursa onu Allah’tan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır 
verirse (bunu da geri alacak) yoktur. Şüphesiz o, her şeye kadirdir.”

(En’âm suresi, 17. ayet.)
KUDRET, İRADE

5. “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi 
gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Şûrâ suresi, 51. ayet.)
KELAM, İRADE

6. “Hamd; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a 
mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”

(Fâtır suresi, 1. ayet.)
TEKVİN, İRADE, KUDRET

7. “O Yüce Allah; görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan, ancak 
kendisi var olan Allah’tır.”

(Haşr suresi, 22. ayet.)
İLİM, VAHDANİYYET, KIYAM Bİ NEFSİHİ



1. Öğrencilere iman esasları ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İman esaslarını bütüncül bir şekilde kavrar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 13

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 13

Aşağıdaki soruları hadis-i şeriften ve açıklama metninden yararlanarak cevaplayınız.

Hz. Ömer anlatıyor: “Bir gün Resulullah’ın yanında iken bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsi-
yahtı ve üzerinde herhangi bir yolculuk belirtisi yoktu. Üstelik aramızda onu tanıyan da yoktu. Peygamber’in 
(s.a.v.) yanına oturdu, dizlerini onun dizine dayayıp ellerini uylukları üzerine koydu. Sonra da ‘Ey Muhammed! 
Bana İslam’ı anlat.’ dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ‘İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına 
ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmen; namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu 
tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir.’ Bu sözler üzerine adam, ‘Doğru söyledin!’ dedi. Biz 
ise adamın hem soru sorup hem de onu tasdik etmesine şaşırdık. Sonra, ‘Bana imanı anlat.’ dedi. O da ‘İman; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır.’ 
şeklinde karşılık verdi. Adam yine, ‘Doğru söyledin!’ deyip peşinden, ‘Bana ihsanı anlat.’ dedi. O da şöyle söyle-
di: ‘İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.’… 
Sonra adam gitti. Bir süre sonra Hz. Peygamber bana soru soranın kim olduğunu bilip bilmediğimi sordu. 
Ben, ‘Allah ve Resulü en iyisini bilir.’ dediğimde ‘O, Cibrîl idi. Size dininizi öğretmeğe gelmişti.’ buyurdu.” 

(Müslim, Îmân, 1.)

“Hadiste geçen ‘iman’ın dinin inanç boyutunu, ‘İslam’ın, ibadet ve muâmelât, ‘ihsan’ın ise ahlak boyutunu ifade 
ettiği söylenebilir. Bu, İslam dininin sadece vicdanlara gizlenen bir duygudan ibaret olmadığını gösterir. Dinin 
davranışsal boyutları da vardır ve insanlardan talepleri dünyaya yöneliktir. İnsanlar bu taleplerle ilgili ortaya 
koyduklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Dolayısıyla din, dünyada gerçekleştirilmesi talep edilen ilahî 
istekler manzumesidir.” 

(Hadislerle İslam, C 1, s. 363.)

1. Aşağıdaki bilgilerden  hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın (c.c.) gözetimi altında olduğu bilincine sahip bir Müslüman sorumluluklarını yerine 
getirmeye çabalar.

B) İslam sadece vicdanla sınırlandırılabilecek bir din değildir.
C) İslam dininin insanlardan talepleri ahirette değil dünyadadır.
D) Cebrâil (a.s.); İslam’ın inanç, ibadet, muâmelât ve ahlak ile ilgili temellerini bize böylece 

öğretmiştir.
E) İslam’ın ibadetlere dair şartlarını konu alan en kapsamlı ifade ihsandır.

2. İman, İslam ve ihsan arasında nasıl bir bağ vardır?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  “Utanmıyorsan dilediğini yap!”
(Buhârî, Edeb, 78.)

      “İman, yetmiş küsur parçadır. Hayâ da imandan bir parçadır.”
(Müslim, Îmân, 57.)

Hadisleri iman, İslam ve ihsan kapsamında yorumlayınız. İhsan sahibi insanların içinde 
yaşadıkları topluma kazandıracakları neler olabilir?

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



EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 13
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. E



1. Öğrencilere iman esasları ile ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.

5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım:  İman esaslarını bütüncül bir şekilde kavrar.

1. Ünite:  İnanç Dünyamız9
ETKİNLİK 14

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme



OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 14

“İmâm-ı Rabbânî zarûrât-ı dîniyyeyi üç gruba ayırmıştır. 
1. Tevhid, nübüvvet ve meâd (ahiret) gibi inanılması zorunlu olan esaslar.
2. Namaz, zekât, oruç, hac gibi farziyeti kesin olan ibadetler.
3. Zina, içki, kumar gibi haramlığı sabit olan hususlar. Burada söz konusu edilen şey amelî ve ahlaki 

hükümleri ifa etmek olmayıp onların İslam dininin birer hükmü olduğuna inanmaktır.”
 (Mahmut ÇINAR, “Zarûrât-ı Dîniyye, DİA, C 44, s. 138.)

“Naslardan hareketle hangi tür inanç, söz ve fiillerin bir mümini küfre götüreceği konusu üzerinde de 
durulmuştur. Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek, O’na ortak koşmak, … nübüvvet müessesesini 
bütünüyle inkâr etmek, peygamberlerden bazılarının nübüvvetini kabul etmemek, onlara ulûhiyyet 
isnat etmek, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu 
olarak çıkan dinî hükümleri inkâr etme niteliği taşıyan söz ve ifadeleri sarf etmek kişiyi küfre sevk eder. 
Bu tür sözlere İslâm kaynaklarında ‘elfâz-ı küfür’ denilmiştir.”

(Mustafa Sinanoğlu, “Küfür”, DİA, C 26, s. 533-536.)

1. Aşağıdaki bilgilerden  hangisi söylenemez?

A) İman esaslarına eksik inanmak kişiyi küfre düşürür.
B) Âmentü duası zarûrât-ı dîniyyeye ait esaslar içermektedir.
C) Ayet ve hadislerle kesin olarak yasaklanan şeylerin haram olduğunu kabul etmek zarûrât-ı dîniyyedir.
D) Zarûrât-ı dîniyye, dinde zorlamanın olmadığını belirtmek için kullanılmaktadır.
E) Kişiyi küfre sevk eden sözlere elfâz-ı küfür denir.

2. Aşağıdaki ayetlerin zarûrât-ı dîniyyenin hangi bölümünü ihtiva ettiğini altlarındaki boşluğa yazınız.

a) “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle 
olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.”

(Nisâ suresi, 29. ayet.)

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

b) “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına 
uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki O’nun huzurunda toplanacaksınız.”

(Enfâl suresi, 24. ayet.)

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

c) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu 
bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”

(Bakara suresi, 110. ayet.)

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

3.  Müminin ifade etmesi ya da inanması hâlinde kendisini küfre götürebilecek söz ya da duruma üç örnek 
veriniz.

• Allah’a inanan Yahudi ve Hıristiyanların Peygamberimize (s.a.v.) inanmasalar da cennete gireceklerini 
söylemek vb.

•  ………………………………………………………………………………………………............………………....……….
• ………………………………………………………………………………………………............………………....……….
• ………………………………………………………………………………………………............………………....……….

Aşağıdaki soruları hadis-i şeriften ve açıklama metinlerden yararlanarak cevaplayınız.
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