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KİTABIMIZI TANIYALIM

1. �ğretmen tarafından öğrencilere iman esaslarını içeren bir etkinlik yapacakları bildirilir.

2. �ğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.

�. �nceden 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. �ğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

6. �elirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. �ğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

 �man esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir.

9
ETKİNLİK 11

Süreç

TEMEL �İNİ 
BİL�İLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.�eğerlendirme

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

Etkinlik sıra numarası
Ders adı

Sınıf 
Kazanım

Değerlendirme
yöntemi 

Cevap
 anahtarı

Etkinlik adı

Etkinlik alanı

Etkinlik süreci
açıklaması

Etkinlik süresi

Ünite adı

Etkinlik yönergesi
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ETKİNLİK 11

Süreç

TEMEL �İNİ 
BİL�İLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.�eğerlendirme

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.)
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(Zümer suresi, 68. ayet.)
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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.)
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Güzel ahlaki davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 1

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

 1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
4. Ahlaki davranışlarla ilgili soruların cevaplarının bulmacada olduğu belirtilir.
5. Bulmaca alanındaki cevapların oluşturduğu harflerin dışında geriye kalan harflerin soldan 

sağa sıralı olarak getirilmesi ile anahtar bir hadis-i şerifin ortaya çıkacağı söylenir. 
6. Hadis-i şerif için ayrılmış olan özel alana ilgili harfler yerleştirilir. Boş kalan iki ifadenin 

doğru bir şekilde yazılmasıyla hadisin tamamlanması istenir.
7. Hadisin tamamlanması ile birlikte yönerge doğrultusunda yorumlanması istenir.

• Hadis: “… ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.”               (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, 134.)

Bulmacanın çözümünden sonra kalan harfler ilgili kutucuklara yerleştiğinde boş bırakılan 
iki  kelime şöyle olacaktır: Ahde …………….. göstermeyenin ………………… yoktur.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Güzel ahlaki davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 1

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

 1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
4. Ahlaki davranışlarla ilgili soruların cevaplarının bulmacada olduğu belirtilir.
5. Bulmaca alanındaki cevapların oluşturduğu harflerin dışında geriye kalan harflerin soldan 

sağa sıralı olarak getirilmesi ile anahtar bir hadis-i şerifin ortaya çıkacağı söylenir. 
6. Hadis-i şerif için ayrılmış olan özel alana ilgili harfler yerleştirilir. Boş kalan iki ifadenin 

doğru bir şekilde yazılmasıyla hadisin tamamlanması istenir.
7. Hadisin tamamlanması ile birlikte yönerge doğrultusunda yorumlanması istenir.

• Hadis: “… ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.”               (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, 134.)

Bulmacanın çözümünden sonra kalan harfler ilgili kutucuklara yerleştiğinde boş bırakılan 
iki  kelime şöyle olacaktır: Ahde …………….. göstermeyenin ………………… yoktur.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 1

• Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
• Bulmaca alanının dışında kalan harfleri soldan sağa doğru sırasıyla yazarak konuyla 

ilgili anahtar hadis-i şerifi bulunuz. 
• Bulduğunuz hadisi aşağıda ayrılmış olan alana yazarak boş kalan ifadeleri doğru şekilde 

doldurunuz. 

      YUKARDAN AŞAĞIYA
1. Bir şeyi yerli yerine koyma, her hakkı hak sahibine verme 
2. İyi ahlak, güzel terbiye, nezaket ve hayâ 
3. Yapılan iyilikleri unutmama 
4. Büyüklenmemek, aşırı gitmemek ve kişinin haddini bilmesi 

      SOLDAN SAĞA
5. Kurallara aykırı davranmaktan kaçınma, utanma 
6. Vaat etme, iki taraf arasında yapılan sözleşme, yemin 
7. Güvenilir olma, peygamberlerin vasıflarından biri 
8. Savaş, şiddet ve tehlike gibi zor bir durum karşısında yüreklilik gösterme 
9. Güven ve atılganlık 

A H D E

G Ö

S E

E

T R M E

Y

T

R

KY

U

O

İ NN

2
7

6

4

1

3

8

5

9

ŞİFRELİ BULMACA

• Peygamberimizin (s.a.v.) bu hadis-i şerifinin ahlaki anlamda insana ve 
içinde yaşadığı topluma olan katkısını yorumlayınız.
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 1

    YUKARDAN AŞAĞIYA
1. ADALET
2. EDEP
3. VEFA
4. TEVAZU

     SOLDAN SAĞA
5. HAYA
6. AHD
7. EMANET
8. ŞECAAT
9. CESARET

Boş kutucuklara yerleşecek harflerden sonra hadis ortaya çıkacaktır:

 “… Ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.”            (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, 134.)

A H E M A N E T D E

A H D V E F A E G Ö
D S E T E V R V M E

A Y P E Ş E C A A T

L N İ N D F İ Z N İ

E Y H A Y A O U K T

T U R C E S A R E T

ŞİFRELİ BULMACA

7

6

4

1

3

8

5

9

CEVAP ANAHTARI
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 1

    YUKARDAN AŞAĞIYA
1. ADALET
2. EDEP
3. VEFA
4. TEVAZU

     SOLDAN SAĞA
5. HAYA
6. AHD
7. EMANET
8. ŞECAAT
9. CESARET

Boş kutucuklara yerleşecek harflerden sonra hadis ortaya çıkacaktır:

 “… Ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.”            (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, 134.)
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CEVAP ANAHTARI
Kazanım: Güzel ahlaki davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 2

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 öğrencilere dağıtılır.

4. Ek-1’deki sıralanmış olan ayetlerle kutularda verilen güzel ahlaka ilişkin kavramların konu  

uygunluğuna göre eşleştirilmesi istenir.

5. Öğrencilerden etkinliği bireysel olarak tamamlamaları istenir.

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

etkinliğini değiştirmesi istenir.

7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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A- Şecaat B- Tevazu C- Merhamet

D- İhsan E- Ahde Vefa F- Hayâ

Ç-  İsâr

1. (……...........……) “O peygamberler; Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç 
kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.”

 (Ahzâb suresi, 39. ayet.)

2. (……...........……) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve 
aranızda bir sevgi ve rahmet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”

(Rûm suresi, 21. ayet.)

3. (……...........……) “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine 
göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; 
ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”

(Haşr suresi, 9. ayet.)

4. (……...........……) “Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve ‘Rabbim, 
küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et.’ diyerek 
dua et.” 

(İsrâ suresi, 24. ayet.)

5. (……...........……) “Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 76. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanları ilgili ayetlerin başındaki boşluklara yazarak 
eşleştiriniz.
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A- Şecaat B- Tevazu C- Merhamet

D- İhsan E- Ahde Vefa F- Hayâ

Ç-  İsâr

1. (……...........……) “O peygamberler; Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç 
kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.”

 (Ahzâb suresi, 39. ayet.)

2. (……...........……) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve 
aranızda bir sevgi ve rahmet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”

(Rûm suresi, 21. ayet.)

3. (……...........……) “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine 
göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; 
ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”

(Haşr suresi, 9. ayet.)

4. (……...........……) “Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve ‘Rabbim, 
küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et.’ diyerek 
dua et.” 

(İsrâ suresi, 24. ayet.)

5. (……...........……) “Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 76. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanları ilgili ayetlerin başındaki boşluklara yazarak 
eşleştiriniz.

A- Şecaat B- Tevazu C- Merhamet

D- İhsan E- Ahde Vefa F- Hayâ

Ç- İsâr

1. (ŞECAAT) “O peygamberler; Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç 
kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.”

 (Ahzâb suresi, 39. ayet.)

2. (MERHAMET) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve 
aranızda bir sevgi ve rahmet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”

(Rûm suresi, 21. ayet.)

3. (İSÂR) “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip 
gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç 
içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”

(Haşr suresi, 9. ayet.)

4. (TEVAZU) “Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve ‘Rabbim, 
küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et.’ diyerek 
dua et.” 

(İsrâ suresi, 24. ayet.)

5. (AHDE VEFA) “Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 76. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-2

10 dk.

ETKİNLİK 2

CEVAP ANAHTARI
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 3

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 3

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

OKU - YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 3

Huzeyfe (r.a.) ve babası Huseyl (r.a.) Mekke’den Medine’ye 
hicret etmek için yola koyulduklarında Kureyşli müşrikler 
tarafından yakalanırlar. Bedir Savaşı’ndan hemen önce 
olması sebebi ile müşrikler, Huzeyfe (r.a.) ve babasının 
Müslümanların safında kendilerine karşı savaşacaklarını 
düşünerek onları bırakmak is temezler. İkisi de savaşa 
katılmak için gitmeyip başka bir niyetle gittiklerini 
söylerler. Mekkeli müşrikler de baba ve oğula kendilerine 
karşı silah kullanmayacaklarına dair yemin ettirerek 
onları serbes t bırakırlar. Medine’ye hicret edip Allah 
Resulüne (s.a.v.) bu durumu arzedince Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.), “Haydi gidin. Biz sizin verdiğiniz 
sözü tutar, onlara karşı da Allah’tan yardım dileriz.” 
diyerek onların Bedir Savaşı’na katılmaları yerine 
Medine’de kalmalarını is ter.

 (bk. Müslim, Cihâd ves-Siyer, 98.)

1. Bu hadiste Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlaki davranışlarından hangileri yer almaktadır?
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………

2. Allah Resulü’nün (s.a.v.) “Haydi gidin. Biz sizin verdiğiniz sözü tutar, onlara karşı da Allah’tan
yardım dileriz.” ifadesinden çıkarabilecek sonuçlar nelerdir?
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………

3. İnsanların birbirlerine verdikleri sözlere ve devletlerin yaptıkları antlaşmalara riayet
etmelerinin önemi nedir? Yerine getirilmemesi hâlinde bu durumun sonuçları neler olabilir?
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………

4. Verdiğiniz bir sözü tutamadığınız ya da size verilen bir sözün tutulmadığı bir durum oldu mu?
Bu durumların size hissettirdikleri nelerdir?
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………………………..............………………………………………………………………

    Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
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1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 öğrencilere dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda güzel ahlaki davranışları içeren tablo üzerine

tüm sınıf arkadaşlarının isimlerini yazarak onların hayatında en belirgin ahlaki davranışı

işaretlemeleri istenir.

5. Arkadaşlarının sahip olduğu güzel davranışlarla ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen

öğrencilere söz hakkı verilir. Böylece öğrencilerin arkadaş çevresinde hangi güzel tutum ve

davranışı ile tanındığını fark etmesi ve bunları pekiştirmesi sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 4

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

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

3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 öğrencilere dağıtılır.

4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda güzel ahlaki davranışları içeren tablo üzerine

tüm sınıf arkadaşlarının isimlerini yazarak onların hayatında en belirgin ahlaki davranışı

işaretlemeleri istenir.

5. Arkadaşlarının sahip olduğu güzel davranışlarla ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen

öğrencilere söz hakkı verilir. Böylece öğrencilerin arkadaş çevresinde hangi güzel tutum ve

davranışı ile tanındığını fark etmesi ve bunları pekiştirmesi sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 4

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 4
AHLAK TACIM

AdaletAdı-Soyadı
Edep ve

 Hayâ
Ahde
Vefa

Emanete
Riayet Tevazu

Güzel Ahlaki Davranışlar

Cesaret CömertAdalet İsâr
Merhamet

ve
Şefkat

Aşağıdaki çizelgeye sınıf arkadaşlarınızın isimlerini yazınız. Arkadaşlarınızda gözlemlediğiniz en 
belirgin güzel davranışın hangisi ya da hangileri olduğunu düşünüyorsanız o davranışla ilgili kutucuğu 
işaretleyiniz. Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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1. Öğrencilere olumsuz tutum ve davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
4. Tutum ve davranışlarla ilgili 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 için ayrılmış olan özel alana ilgili harfler yerleştirilir. Boş kalan ifadenin doğru bir şekilde

yazılmasıyla ayetin tamamlanması istenir.
7. Tamamlanan ayetin yönerge doğrultusunda yorumlanması istenir.

• Ayet: “… Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin…”                            (Nisâ suresi, 29. ayet.)

Bulmacanın çözümünden sonra kalan harfler ilgili kutucuklara yerleştiğinde boş bırakılan
kelime şöyle olacaktır: “… Mallarınızı aranızda ……………. yollarla yemeyin…”

Kazanım: Olumsuz davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 5

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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1. Öğrencilere olumsuz tutum ve davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
4. Tutum ve davranışlarla ilgili 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 için ayrılmış olan özel alana ilgili harfler yerleştirilir. Boş kalan ifadenin doğru bir şekilde 

yazılmasıyla ayetin tamamlanması istenir.
7. Tamamlanan ayetin yönerge doğrultusunda yorumlanması istenir.

• Ayet: “… Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin…”  (Nisâ suresi, 29. ayet.)

Bulmacanın çözümünden sonra kalan harfler ilgili kutucuklara yerleştiğinde boş bırakılan 
kelime şöyle olacaktır: “… Mallarınızı aranızda ……………. yollarla yemeyin…”

Kazanım: Olumsuz davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 5

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

• Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
• Bulmaca alanının dışında kalan harfleri soldan sağa doğru sırasıyla yazarak konuyla

ilgili anahtar ayet-i kerimeyi bulunuz.

    YUKARDAN AŞAĞIYA
1. Bir kimsenin aleyhinde incitici, küçültücü ve alay ifade eden sözler sarf 

etme
2.Hakkını vermeme, bir şeyi yerinden başka bir yere koyma

     SOLDAN SAĞA
4. Bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan alan kişi
5. Bir konuda gerçeğe aykırı haber veya bilgi verme
6. Bir kimseyi sahip olduklarından dolayı kıskanma, çekememe
7. İfk’in eş anlamlısı
8. Doğru bilgi ve delile dayanmaksızın yapılan olumsuz yorum ve görüş

M A L L A R I N

I Z I

A R A N I Z D

A

Y

O L L A R L A

Y E M

E Y İ N

1

4

3

2

5

6

7

8

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 5
ŞİFRELİ BULMACA

• Bu ayet mealinde sakınmamız istenen olumsuz tutum ve davranış nedir? Açıklayınız.

• Bulduğunuz ayeti aşağıda ayrılmış olan alana yazarak boş kalan ifadeyi doğru şekilde
doldurunuz.

3. Bir kimsenin veya bir olayın iyiliği hakkındaki vicdani kanaat



18

     YUKARDAN AŞAĞIYA
1. GIYBET: Bir kimsenin aleyhinde incitici, küçültücü ve alay ifade eden sözler sarf 

etme

2. ZULÜM: Hakkını vermeme, bir şeyi yerinden başka bir yere koyma
3. HÜSNÜZAN: Bir kimsenin veya bir olayın iyiliği hakkındaki vicdani kanaat

      SOLDAN SAĞA
4. HIRSIZ: Bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan alan kişi
5. YALAN: Bir konuda gerçeğe aykırı haber veya bilgi verme
6. HASET: Bir kimseyi sahip olduklarından dolayı kıskanma, çekememe
7. BÜHTAN: İfk’in eş anlamlısı
8. SUİZAN: Doğru bilgi ve delile dayanmaksızın yapılan olumsuz yorum ve görüş

CEVAP ANAHTARI

M A L G L A R I N H

I Z H I R S I Z I Ü
A R A Y N I Z U D S

A B A B T Y A L A N

H A S E T I L Ü Y Ü

O L L T A R L M A Z

Y E B Ü H T A N M A

E Y İ N S U İ Z A N

M A L L A

B A T I L

R I N A R A N I Z D A

Y O L L A R L Y E M E Y İ NA

I Z I

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 5
ŞİFRELİ BULMACA

1

4

3

2

5

6

7

8
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     YUKARDAN AŞAĞIYA
1. GIYBET: Bir kimsenin aleyhinde incitici, küçültücü ve alay ifade eden sözler sarf 

etme 
2. ZULÜM: Hakkını vermeme, bir şeyi yerinden başka bir yere koyma 
3. HÜSNÜZAN: Bir kişi veya bir olayın iyiliği hakkındaki vicdani kanaat 

      SOLDAN SAĞA
4. HIRSIZ: Bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan alan kişi 
5. YALAN: Bir konuda gerçeğe aykırı haber veya bilgi verme 
6. HASET: Bir kimseyi sahip olduklarından dolayı kıskanma, çekememe 
7. BÜHTAN: İfk’in eş anlamlısı 
8. SUİZAN: Doğru bilgi ve delile dayanmaksızın yapılan olumsuz yorum ve görüş 

CEVAP ANAHTARI

M A L G L A R I N H

I Z H I R S I Z I Ü
A R A Y N I Z U D S

A B A B T Y A L A N

H A S E T I L Ü Y Ü

O L L T A R L M A Z

Y E B Ü H T A N M A

E Y İ N S U İ Z A N

M A L L A

B A T I L

R I N A R A N I Z D A

Y O L L A R L Y E M E Y İ NA

I Z I

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 5
ŞİFRELİ BULMACA

1

4

3

2

5

6

7

8

Kazanım: Olumsuz davranışları ayet ve hadislerle temellendirir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 6

Süreç

10 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

1. Öğrencilere tutum ve davranışlarla ile ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

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

3. Ek-1’de sıralanmış olan ayetlerle kutularda verilen olumsuz tutum ve davranışlara ilişkin

kavramları konu uygunluğuna göre eşleştirmeleri istenir.

4. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.

5. Belirlenen süre bittiğinde her öğrenciden kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile etkinliğini

değiştirmesi istenir.

6. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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A- Cimrilik B- Hırsızlık C-Haset

D- Riya E- Suizan F- İsraf

Ç-Yalan

1. (….......…....……)  “... Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mâni olurlar.”

 (Mâûn suresi, 4-7. ayetler.)

2. (….......…....……)  “Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin 
ta kendileridir.”

(Âl-i İmrân suresi, 94. ayet.)

3. (….......…....……)  “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsrâ suresi, 29. ayet.)

4. (….......…....……) “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.)

5. (….......…....……) “Yoksa, insanları Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla 
kıskanıyorlar mı?..”

(Nisâ suresi, 54. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanları ilgili ayetlerin başındaki boşluklara yazarak 
eşleştiriniz.
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A- Cimrilik B- Hırsızlık C-Haset

D- Riya E- Suizan F- İsraf

Ç-Yalan

1. (….......…....……)  “... Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mâni olurlar.”

 (Mâûn suresi, 4-7. ayetler.)

2. (….......…....……)  “Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin 
ta kendileridir.”

(Âl-i İmrân suresi, 94. ayet.)

3. (….......…....……)  “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsrâ suresi, 29. ayet.)

4. (….......…....……) “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.)

5. (….......…....……) “Yoksa, insanları Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla 
kıskanıyorlar mı?..”

(Nisâ suresi, 54. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-1

10 dk.

ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanları ilgili ayetlerin başındaki boşluklara yazarak 
eşleştiriniz.

A- Cimrilik B- Hırsızlık C-Haset

D- Riya E- Suizan F- İsraf

Ç-Yalan

1. (RİYA) “... Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş 
yapanlardır, hayra da mâni olurlar.”

 (Mâûn suresi, 4-7. ayetler.)

2. (YALAN)  “Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta 
kendileridir.”

(Âl-i İmrân suresi, 94. ayet.)

3. (CİMRİLİK) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsrâ suresi, 29. ayet.)

4. (HIRSIZLIK) “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.)

5. (HASET) “Yoksa, insanları Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı?..”
(Nisâ suresi, 54. ayet.)

EŞLEŞTİRME
EK-2

10 dk.

ETKİNLİK 6

CEVAP ANAHTARI
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1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlar ve olumsuz davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı 

söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılacağı 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 verilerir. Cevaplarını 

arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır.

6. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 7

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlar ve olumsuz davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı 

söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılacağı 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 verilerir. Cevaplarını 

arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır.

6. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 7

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

FOTOĞRAFLI-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 7

C

B

A

Bursa’nın İznik ilçesinde bir baba adayı, eşinin aş 
ermesi üzerine açık manav bulamayınca yanından 
geçtikleri bahçedeki eriklerden bir miktar topladı. 
Bahçenin sahibi orada bulunmadığı için helallik 
isteyen not ile beraber bir miktar parayı ağacın 
dalına astı. Bahçe sahibi “Böyle güzel insanların 
olması sevindirici, onu tanımayı çok isterdim, helali 
hoş olsun.” diyerek erik ağacına asılan parayı 
köydeki bir fakire tasadduk edeceğini belirtti.

Orhan Camii’ne namaz kılmak için gelen bir 
hanım, cep telefonunu şarja taktığı için 2 TL ile 
birlikte helallik istediğini belirten bir not 
bıraktı. Namazdan sonra hanımlar bölümünü 
kontrol eden cami görevlileri bu notu bulunca 
oldukça duygulandıklarını ifade etti.

Yasa dışı gösteri yapan bir grup, iş 
yerleri ve kamuya ait araçlara büyük 
zarar verdi.

1. Bu fotoğraflarla ilgili bir haber yapmanız istense hangi manşetleri atardınız?

A)  ……………………………………………………….

B)  ……………………………………………………….

C)  ……………………………………………………….

2. Bu durumlar hangi olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgilidir?

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

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

3.  Bu üç fotoğrafın size hissettirdikleri nelerdir?

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

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

Görsellerden ve ilgili haber metinlerinden yararlanarak soruları cevaplayınız.
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 1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlar ve olumsuz davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı 

söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 8

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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 1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlar ve olumsuz davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı 

söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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. İfade edilen cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

Kazanım: Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 8

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

SIRA SENDE
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 8

Uzun süredir terk edemediği kumar sebebi ile borç batağında olan iş adamı 
bankaların gereken kredileri vermemesi üzerine daha da çıkmaza girmişti. Eşi ve 
çocuklarının harcamalarını önceleri önemsemezken son zamanlarda bu duruma 
tahammül edemez hâle gelmişti. Çocukluğundan bu yana görüşmedikleri baba 
bir erkek kardeşinin elim bir trafik kazasında vefat ettiğinin ve geriye 10 yaşında 
bir çocuk ile büyük bir servet bıraktığının haberi onun için dertlerinin son 
bulmasıydı. Bu durum ona ilaç gibi gelmişti. Artık yetim yeğenle birlikte onun 
sahip olduğu servetin de sorumluluğu kendisindeydi…

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Metinde sergilenen olumsuz davranışların aşağıdaki ayetlerden hangilerine aykırı 
olduğu söylenebilir? İlgili ayeti işaretleyiniz.

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili 
taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki 
kurtuluşa eresiniz.”                   (Mâide suresi, 90. ayet.)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten 
iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.” 

(Bakara suresi, 278. ayet.)

“… Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” 
(A’râf suresi, 31. ayet.)

“Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde 
yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) 
sorumludur.”                                                                                          (İsrâ suresi, 34. ayet.)

“Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri 
ürpererek yapanlar var ya, işte hayır işlerine koşan ve hatta bunun 
için yarışanlar onlardır.”                                      (Mü’minûn suresi, 60-61. ayetler.)

2. Metindeki hikâyeyi tamamlayınız. 
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 8
SIRA SENDE

CEVAP ANAHTARI

Uzun süredir terk edemediği kumar sebebi ile borç batağında olan iş adamı 
bankaların gereken kredileri vermemesi üzerine daha da çıkmaza girmişti. Eşi ve 
çocuklarının harcamalarını önceleri önemsemezken son zamanlarda bu duruma 
tahammül edemez hâle gelmişti. Çocukluğundan bu yana görüşmedikleri baba 
bir erkek kardeşinin elim bir trafik kazasında vefat ettiğinin ve geriye 10 yaşında 
bir çocuk ile büyük bir servet bıraktığının haberi onun için dertlerinin son 
bulmasıydı. Bu durum ona ilaç gibi gelmişti. Artık yetim yeğenle birlikte onun 
sahip olduğu servetin de sorumluluğu kendisindeydi…

1. 

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili 
taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki 
kurtuluşa eresiniz.”                   (Mâide suresi, 90. ayet.)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten 
iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.” 

(Bakara suresi, 278. ayet.)

“… Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” 
(A’râf suresi, 31. ayet.)

“Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde 
yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) 
sorumludur.”                                                                                          (İsrâ suresi, 34. ayet.)

“Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri 
ürpererek yapanlar var ya, işte hayır işlerine koşan ve hatta bunun 
için yarışanlar onlardır.”                                      (Mü’minûn suresi, 60-61. ayetler.)
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 8
SIRA SENDE

CEVAP ANAHTARI

Uzun süredir terk edemediği kumar sebebi ile borç batağında olan iş adamı 
bankaların gereken kredileri vermemesi üzerine daha da çıkmaza girmişti. Eşi ve 
çocuklarının harcamalarını önceleri önemsemezken son zamanlarda bu duruma 
tahammül edemez hâle gelmişti. Çocukluğundan bu yana görüşmedikleri baba 
bir erkek kardeşinin elim bir trafik kazasında vefat ettiğinin ve geriye 10 yaşında 
bir çocuk ile büyük bir servet bıraktığının haberi onun için dertlerinin son 
bulmasıydı. Bu durum ona ilaç gibi gelmişti. Artık yetim yeğenle birlikte onun 
sahip olduğu servetin de sorumluluğu kendisindeydi…

1. Metinde sergilenen olumsuz davranışların aşağıdaki ayetlerden hangilerine aykırı 
olduğu söylenebilir? İlgili ayeti işaretleyiniz.

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili 
taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki 
kurtuluşa eresiniz.”                (Mâide suresi, 90. ayet.)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten 
iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.” 

(Bakara suresi, 278. ayet.)

“… Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” 
(A’râf suresi, 31. ayet.)

“Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde
yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden)
sorumludur.” (İsrâ suresi, 34. ayet.)

“Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri 
ürpererek yapanlar var ya, işte hayır işlerine koşan ve hatta bunun 
için yarışanlar onlardır.” (Mü’minûn suresi, 60-61. ayetler.)

1. Öğrencilere güzel ahlaki davranışlar ve olumsuz davranışlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı

söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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: Davranışlarında ölçülü ve tutarlı olmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 9

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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TANI-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 9

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

“Mehmed Âkif, kendisini yakından tanıyan dostları arasında verdiği sözleri her şartta tutmasıy-
la bilinen bir kişidir. Nitekim Baytar Mektebi’nde okurken bir arkadaşı ile, birinin önce ölmesi 
hâlinde diğerinin onun çocuklarına bakacağına dair sözleşmeleri buna örnektir. Yirmi yıl 
sonra Âkif, geçim sıkıntısı içindeyken bile sözüne sadık kalarak vefat eden arkadaşının çocuk-
larını evine almış ve kendi evlatlarıyla birlikte okutup yetiştirmiştir. Ayrıca yazdıklarıyla hayatı 
arasında tam bir uyum vardır ve buna aykırı davranışları affetmeyen bir karakter abidesi 
olarak bilinir.”

(M. Ertuğrul Düzdağ, M. Orhan Okay, "Mehmed Âkif Ersoy”, DİA, C 28, s. 432-439.)

1.  Okuduğunuz metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

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

2. Mehmet Âkif'in tutumunu "Dört şey kimde bulunursa hâlis münafık olur; her kimde bunla-
rın bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış
olur. Bunlar şunlardır: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince
sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar." (Buhârî, İmân, 24.) hadis-i şerifi bağlamında
değerlendiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

3. Mehmed Âkif’in İslam ahlakı ile yoğrulan bu tutumuna kaynaklık eden bir ayet yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………..............................................................................
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TANI-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 9

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

“Mehmed Âkif, kendisini yakından tanıyan dostları arasında verdiği sözleri her şartta tutmasıy-
la bilinen bir kişidir. Nitekim Baytar Mektebi’nde okurken bir arkadaşı ile, birinin önce ölmesi 
hâlinde diğerinin onun çocuklarına bakacağına dair sözleşmeleri buna örnektir. Yirmi yıl 
sonra Âkif, geçim sıkıntısı içindeyken bile sözüne sadık kalarak vefat eden arkadaşının çocuk-
larını evine almış ve kendi evlatlarıyla birlikte okutup yetiştirmiştir. Ayrıca yazdıklarıyla hayatı 
arasında tam bir uyum vardır ve buna aykırı davranışları affetmeyen bir karakter abidesi 
olarak bilinir.”

(M. Ertuğrul Düzdağ, M. Orhan Okay, "Mehmed Âkif Ersoy”, DİA, C 28, s. 432-439.)

1. Okuduğunuz metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

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

2. Mehmet Âkif'in tutumunu "Dört şey kimde bulunursa hâlis münafık olur; her kimde bunla-
rın bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış 
olur. Bunlar şunlardır: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince 
sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar." (Buhârî, İmân, 24.) hadis-i şerifi bağlamında 
değerlendiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

3. Mehmed Âkif’in İslam ahlakı ile yoğrulan bu tutumuna kaynaklık eden bir ayet yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Öğrencilere davranışlarda ölçülü ve tutarlı olmayla ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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: Davranışlarında ölçülü ve tutarlı olmaya özen gösterir.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 10

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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OKUYALIM-DEĞERLENDİRELİM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 10

Aşağıdaki soruları metinde verilen bilgilere göre cevaplayınız.

İtidal; iki aşırı tutum ve davranış arasında orta hâlde bulunma, ölçülü olma, denge, düzgün-
lük, doğruluk anlamındadır. Duygu, düşünce, ibadet, ahlak ve davranışlardaki dengedir. Her 
fazilet bir denge (itidal) ve bir normal tavırdır. Bundan sapma ya fazlalık veya eksiklik yani 
aşırılık sayılır; fazlalık yönünde sapmaya ifrat, eksiklik yönünde sapmaya da tefrit denir. 

(bk. Mustafa Çağrıcı, "İtidal", DİA, C 23, s. 456-457.)

Buna göre insanın başına gelen bir olayda suçu kadere yüklemesi ifrat, kaderi hafife alması 
ise tefrittir. Ya da bir öğretmenin öğrencilerine çok sert davranması ifrat, hiç ilgilenmemesi 
de tefrittir. Tüm bunların dengeli bir şekilde yapılması da itidaldir.

1. Aşağıda verilen tutum ve davranışların itidal, ifrat ve tefrit hâllerinden hangisinin 
kapsamında olduğunu karşılarında bulunan kutucuklara işaretleyiniz. 

  1. Adalet   
 2. Zulüm   
 3. Ağır Davranmak   
 4. Aceleci olmak   
 5. Cimrilik   
 6. Cömertlik   
 7. İsraf   
 8. Cüret   

 9. Cesaret   
10. Gıbta   
11. Haset   
12. Merhamet   
13. Nefret   
14. Tevazu   
15. Kibir  

TUTUM VE DAVRANIŞIN 
DERECELENDİRİLMESİDEĞERLENDİRMEYE KONU OLAN 

TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İFRAT TEFRİT İTİDAL-VASAT

2. Yukarıda verilen tablo içindeki tutum ve davranışlardan beş tanesine birer 
örnek cümle yazınız.

A)  Aceleci olmak:  Kulun duasının kabul edilmediğini düşünüp ümidini kesmesi.

B)  ………………………………………………………………………………………………………..

C)  ………………………………………………………………………………………………………..

Ç)  ………………………………………………………………………………………………………..

D)  ………………………………………………………………………………………………………..

E)  ………………………………………………………………………………………………………..
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OKUYALIM-DEĞERLENDİRELİM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 10

Aşağıdaki soruları metinde verilen bilgilere göre cevaplayınız.

İtidal; iki aşırı tutum ve davranış arasında orta hâlde bulunma, ölçülü olma, denge, düzgün-
lük, doğruluk anlamındadır. Duygu, düşünce, ibadet, ahlak ve davranışlardaki dengedir. Her 
fazilet bir denge (itidal) ve bir normal tavırdır. Bundan sapma ya fazlalık veya eksiklik yani 
aşırılık sayılır; fazlalık yönünde sapmaya ifrat, eksiklik yönünde sapmaya da tefrit denir. 

(bk. Mustafa Çağrıcı, "İtidal", DİA, C 23, s. 456-457.)

Buna göre insanın başına gelen bir olayda suçu kadere yüklemesi ifrat, kaderi hafife alması 
ise tefrittir. Ya da bir öğretmenin öğrencilerine çok sert davranması ifrat, hiç ilgilenmemesi 
de tefrittir. Tüm bunların dengeli bir şekilde yapılması da itidaldir.

1. Aşağıda verilen tutum ve davranışların itidal, ifrat ve tefrit hâllerinden hangisinin 
kapsamında olduğunu karşılarında bulunan kutucuklara işaretleyiniz. 

  1. Adalet   
 2. Zulüm   
 3. Ağır Davranmak   
 4. Aceleci olmak   
 5. Cimrilik   
 6. Cömertlik   
 7. İsraf   
 8. Cüret   

 9. Cesaret   
10. Gıbta   
11. Haset   
12. Merhamet   
13. Nefret   
14. Tevazu   
15. Kibir  

TUTUM VE DAVRANIŞIN 
DERECELENDİRİLMESİDEĞERLENDİRMEYE KONU OLAN 

TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İFRAT TEFRİT İTİDAL-VASAT

2. Yukarıda verilen tablo içindeki tutum ve davranışlardan beş tanesine birer 
örnek cümle yazınız.

A)  Aceleci olmak:  Kulun duasının kabul edilmediğini düşünüp ümidini kesmesi.

B)  ………………………………………………………………………………………………………..

C)  ………………………………………………………………………………………………………..

Ç)  ………………………………………………………………………………………………………..

D)  ………………………………………………………………………………………………………..

E)  ………………………………………………………………………………………………………..

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 10
OKUYALIM-DEĞERLENDİRELİM

CEVAP ANAHTARI

Tutum ve davranışların itidal, ifrat ve tefrit hâllerine göre işaretlenmesi şu 
şekildedir: 

  1. Adalet   
 2. Zulüm   
 3. Ağır Davranmak   
 4. Aceleci olmak   
 5. Cimrilik   
 6. Cömertlik   
 7. İsraf   
 8. Cüret   
 9. Cesaret   
10. Gıbta   
11. Haset   
12. Merhamet   
13. Nefret   
14. Tevazu   
15. Kibir  

TUTUM VE DAVRANIŞIN 
DERECELENDİRİLMESİDEĞERLENDİRMEYE KONU OLAN 

TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İFRAT TEFRİT İTİDAL-VASAT
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1. Öğrencilere zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkileriyle 

ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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: Zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilerini fark eder.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 11

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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1. Öğrencilere zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkileriyle 

ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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: Zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilerini fark eder.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 11

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 11

Ek-2

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre 

sıralaması şöyledir:

(  2  ) “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın …”

 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

( 3 ) “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları 

ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar 

yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayet.)

( 1 ) “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: ‘Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 

zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.’ Yine sana Allah yolunda ne 

harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘İhtiyaçtan arta kalanı.’ Allah, size ayetleri böyle açıklıyor 

ki düşünesiniz.” 

(Bakara suresi, 219. ayet.)

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

“Sarhoşluk, kişinin içki veya uyuşturucu madde alması neticesinde ayıldıktan sonra o esnadaki söz 
ve fiillerini bilemeyecek derecede akli melekelerinin zaafa uğramasını ifade eder.

Birey ve toplum için önemli zararları bulunduğundan İslamiyet’te sarhoş edici içecekler kesin 
biçimde yasaklanmıştır. Resûl-i Ekrem’in ilk muhataplarını oluşturan toplumda içki alışkanlığı 
oldukça yaygın bulunduğundan bu konuda tedrici (aşamalı) bir yöntem uygulanmış, gelişen olaylara 
cevaben bunları kesin biçimde yasaklayan ayetlerin nazil olması ile  sarhoş edici içeceklerin 
yasaklanması üç aşamada gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber de birçok hadisinde sarhoş edici 
içeceklerin haram olduğunu belirterek bu yasağı teyit etmiş ve ilgili hükümleri açıklamıştır.” 

(bk. İbrahim Kâfi Dönmez, "Sarhoşluk", DİA, C 36, s. 141-145.)

“Sarhoşluk veren her şey içkidir ve bütün içkiler haramdır.” (Müslim, Eşribe, 7.)

“Çoğu sarhoş edenin, azı da haramdır.”         (Ebu Dâvûd, Eşribe, 5.)

2. İçkinin yasaklanmasının bir seferde değil de tedrici olmasının nedenleri neler olabilir?

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

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

3. Okuduğunuz metinden hangi ilkeler çıkarılabilir?

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

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

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre
sıralayınız.

 “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın…”
 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer 
pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
(bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayetler.)

"Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için 
(bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”

(Bakara suresi, 219. ayet.)

..........

..........

..........
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 11
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

Ek-2

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre 

sıralaması şöyledir:

(  2  ) “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın …”

 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

( 3 ) “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları 

ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar 

yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayet.)

( 1 ) “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: ‘Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 

zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.’ Yine sana Allah yolunda ne 

harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘İhtiyaçtan arta kalanı.’ Allah, size ayetleri böyle açıklıyor 

ki düşünesiniz.” 

(Bakara suresi, 219. ayet.)

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre
sıralaması şöyledir:

 “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın…”
 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer 
pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayetler.)

"Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 
zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”

(Bakara suresi, 219. ayet.)

3

2

1

3. Metinden yola çıkarak şu ilkeler çıkarılabilir:

• Sarhoşluk, içki veya uyuşturucu madde kullanımı neticesinde akli melekelerin gitmesi hâlidir.
• Birey ve toplum için önemli zararları olduğu için sarhoş edici maddeler İslam'da kesin olarak

yasaklanmıştır.
• Sarhoş edici bir maddenin azı da çoğu da haramdır.
• Sarhoşluk veren tüm maddeler haramdır.
• İnsanı hem biyolojik hem psikolojik yönden çökerten ve bağımlılığa neden olan maddelerin terk

edilmesi için aşamalı bir yöntem izlenir.
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 11
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

Ek-2

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre 

sıralaması şöyledir:

(  2  ) “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın …”

 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

( 3 ) “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları 

ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar 

yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayet.)

( 1 ) “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: ‘Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 

zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.’ Yine sana Allah yolunda ne 

harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘İhtiyaçtan arta kalanı.’ Allah, size ayetleri böyle açıklıyor 

ki düşünesiniz.” 

(Bakara suresi, 219. ayet.)

1. Aşağıda üç aşamada içkiyi yasaklayan ayetler verilmiştir. Bu ayetleri iniş önceliğine göre 
sıralaması şöyledir:

 “Ey İnananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar … namaza yaklaşmayın…”
 (Nisâ suresi, 43. ayet.)

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer 
pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
(bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90-91. ayetler.)

"Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 
zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.”

(Bakara suresi, 219. ayet.)

3

2

1

3. Metinden yola çıkarak şu ilkeler çıkarılabilir:

• Sarhoşluk, içki veya uyuşturucu madde kullanımı neticesinde akli melekelerin gitmesi hâlidir.
• Birey ve toplum için önemli zararları olduğu için sarhoş edici maddeler İslam'da kesin olarak 

yasaklanmıştır.
• Sarhoş edici bir maddenin azı da çoğu da haramdır.
• Sarhoşluk veren tüm maddeler haramdır.
• İnsanı hem biyolojik hem psikolojik yönden çökerten ve bağımlılığa neden olan maddelerin terk 

edilmesi için aşamalı bir yöntem izlenir.

1. Öğrencilere zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkileriyle

ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak 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: Zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilerini fark eder.

4. Ünite: Ahlaki Davranışlar9
ETKİNLİK 12

Süreç

15 dk.

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme
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BİLİYOR MUSUNUZ?

• Alkol kısa vadede büyük hastalıklara yol açarken uzun vadede 

öldürmektedir. Dünyada yaşanan tüm ölümlerin % 6’sı alkolden 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde alkol kaynaklı trafik kazalarının oranı 

% 21,9’dur. Son araştırmalara göre alkol kullanma yaşı 11’e kadar 

düşmüştür.

• Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

• Dünyada bir günde 19.100, saatte yaklaşık 795 kişi, dakikada 13 kişi 

sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir.

• Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 

nikotin vuruşu gönderir.

• Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide 

psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. 

• Tütün ürünlerinde 4000’den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. 

Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen 

ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde 

zehir içermektedir.

• İçilen her sigara insan ömrünü ortalama 5,5 dakika kısaltmaktadır.

• Tüm dünyadaki tiryakilerin sigaraya yaklaşık 100 milyar dolar 

harcadıkları tahmin edilmektedir. Yine dünyadaki sigara reklamına sarf 

edilen paranın 2,5 milyar dolar olduğu ve her ülkede reklama harcanan 

paranın, sağlık eğitimine ayrılan paradan fazla olduğu anlaşılmıştır.

(bk. H. Mehmet Soysaldı, “Gençliğimizi Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar: 

Sigara, Alkol ve Uyuşturucu", Humanities Sciences, C 2, S 2, 2007, s. 82,

https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/tutun-bagimliligi)

OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 12

Aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız.

1. Metinlerde verilen bilgiler aşağıda verilenlerden hangileri ile doğrudan ilgilidir? İşaretleyiniz.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz 
Allah iyilik edenleri sever.” 

(Bakara suresi, 195. ayet.)
 “İçki bütün kötülüklerin kaynağıdır.”

(Nesâî, Eşribe, 44.)
 “İnsanı insan yapan aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur.” 

(Beyhakî, Şuabu’l-İman, C 4, 157.)
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

(Muhibbî, Divan-ı Muhibbî, s. 212.)

 “Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir.), sadakaları ise bereketlendirir. 
  Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.”

(Bakara suresi, 276. ayet.)

2. Metinlerden çıkarılabilecek ilkeler nelerdir?

3.

;

Zararlı alışkanlıkları kul hakkı bağlamında değerlendiriniz.
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BİLİYOR MUSUNUZ?

• Alkol kısa vadede büyük hastalıklara yol açarken uzun vadede 

öldürmektedir. Dünyada yaşanan tüm ölümlerin % 6’sı alkolden 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde alkol kaynaklı trafik kazalarının oranı 

% 21,9’dur. Son araştırmalara göre alkol kullanma yaşı 11’e kadar 

düşmüştür.

• Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

• Dünyada bir günde 19.100, saatte yaklaşık 795 kişi, dakikada 13 kişi 

sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir.

• Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 

nikotin vuruşu gönderir.

• Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide 

psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. 

• Tütün ürünlerinde 4000’den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. 

Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen 

ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde 

zehir içermektedir.

• İçilen her sigara insan ömrünü ortalama 5,5 dakika kısaltmaktadır.

• Tüm dünyadaki tiryakilerin sigaraya yaklaşık 100 milyar dolar 

harcadıkları tahmin edilmektedir. Yine dünyadaki sigara reklamına sarf 

edilen paranın 2,5 milyar dolar olduğu ve her ülkede reklama harcanan 

paranın, sağlık eğitimine ayrılan paradan fazla olduğu anlaşılmıştır.

(bk. H. Mehmet Soysaldı, “Gençliğimizi Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar: 

Sigara, Alkol ve Uyuşturucu", Humanities Sciences, C 2, S 2, 2007, s. 82,

https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/tutun-bagimliligi)

OKU-YORUM
EK-1

15 dk.

ETKİNLİK 12

Aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız.

1. Metinlerde verilen bilgiler aşağıda verilenlerden hangileri ile doğrudan ilgilidir? İşaretleyiniz.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz 
Allah iyilik edenleri sever.” 

(Bakara suresi, 195. ayet.)
“İçki bütün kötülüklerin kaynağıdır.”

(Nesâî, Eşribe, 44.)
 “İnsanı insan yapan aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur.” 

(Beyhakî, Şuabu’l-İman, C 4, 157.)
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

(Muhibbî, Divan-ı Muhibbî, s. 212.)

“Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir.), sadakaları ise bereketlendirir.
  Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.”

(Bakara suresi, 276. ayet.)

2. Metinlerden çıkarılabilecek ilkeler nelerdir?

3. Zararlı alışkanlıkları kul hakkı bağlamında değerlendiriniz.

1.




