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ŞİİR OKUYALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	Ek-1’deki	şiir	sınıfa	dağıtılır.
2.	Şiirin	her	dörtlüğü	farklı	bir	öğrenciye	yüksek	sesle	okutulur.
3.	Öğrencilerden,	şiirden	çıkardıkları	sonuçları	listelemeleri	istenir.
4.	 Listelenen	cümleler	okunarak	tahtaya	not	edilir.
5.	Öğrencilerden,	bu	şiirden	hareketle	hangi	davranışların	ibadet	olduğu	üzerine	düşünmeleri		
	 ve	şiiri	yorumlamaları	istenir.
	 Not:	Ek-1’deki	şiirin	orijinal	hâli	korunmuştur.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.

1
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İBADET

Küçük bir tebessüm, içten bir selam,
Dosta hatır soran, bir iki kelam,
Kısaca diyor ki, insana İslam;
İhlasla yaptığın, her şey ibadet...

Doğuştan var olan, iman özüyle,
İlimler kaynağı, Kur’an sözüyle,
Maddeye hükmeden, gönül gözüyle;
Her şeyde bir mana, görmek ibadet...

Bahar tenindeki, bin bir kokudan,
Bin bir kanattaki, renkli dokudan,
Balıktaki pul pul, gümüş takıdan;
Onu ‘Vareden’e, varmak ibadet...

Gönül buzlarını, sevgiyle delmek,
Melekle insanın, farkını bilmek,
Kulda kusur varsa, affedip silmek,
Kırılmış bir kalbe, girmek ibadet...

Bakıp da kişinin amellerine,
Dünyayı terk edip, giden birine,
Cennet cehenneme hüküm yerine,
Kulluk sınırında, durmak ibadet...

Bir ‘fiskos’ modası, almış yürürken,
Gıybet, günden güne, rağbet görürken,
Şeytani dürtüler, nefsi bürürken,
Diline bir kilit, vurmak ibadet...

Bir rüya tokluğu, dünyalık sefa,
Gör ki; ne cananda, ne canda vefa.
O Dost pınarından, günde beş defa,
Secde şerbetini, içmek ibadet...

İftar saatinde, paslı dillerle;
Sağnak dualardan, kopan sellerle;
Yedi kat semayı, delen ellerle;
Nimet sofrasını, açmak ibadet...

Şeytan der ki: zina, içki ve kumar,
Beşere vurduğum, en büyük şamar,
Vah ki; o şamardan kimler ne umar,
Dost ile düşmanı, seçmek ibadet...

Sanma ki; mezarlık, tenha, korkulu,
Dualar bekleyen, ruhlarla dolu.
Kim ki; kabristana, düşerse yolu;
Bir Fatiha ile, geçmek ibadet...

Hakk aşkıyla doruklara çıkıp da;
Beytullah’a, kalp gözüyle bakıp da;
Gönül tüllerinden, kanat takıp da;
O çorak çöllere, uçmak ibadet...

Servet, şöhret, makam, nişan ve unvan;
Hepsi, bu dünyada birer imtihan.
Tut ki; alkışlarla, dolsa da cihan,
Gurur ve kibirden, kaçmak ibadet...

Firdevs’e adaydır, gelen her beden,
O’na ancak varır, Kur’an’la giden.
Bize fırsat için, ömür lütfeden;
Lâtif Sevgili’ye, azdır ibadet...

En zorlu düşmana, savaşlarıyla,
Mekke’de atılan, çöl taşlarıyla,
Dökülen, pişmanlık gözyaşlarıyla;
Sel sel Arş’a taşan, hazdır ibadet..

Allah aşkı ile dolanlar için;
O yüce makamı bulanlar için;
Namazı, miraçla, kılanlar için;
Âşıktan Maşuk’a, nazdır ibadet...

Vehim sislerini, alıp götüren,
Varoluş sırrını, çözüp bitiren,
Ruh ile maddeye, ‘birlik getiren,
Mana hamurunda, özdür ibadet...
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Hani, kâinatın sınırı nerde?
Göz nereye baksa, bir kara perde.
Fizik ilimlerin, sustuğu yerde;
Karanlığı delen, gözdür ibadet...

Biliyorsa eğer, göz bakmasını;
Bir ziyafet görür, çorba tasını.
Dünya sofrasının, her lokmasını,
Nimet bilinciyle, tatmak ibadet...

Her gece, uykuya dalmadan önce;
Hesaba dalıp da, inceden ince;
Rabbin huzurunda, durup kalbince,
Şehadet getirip, yatmak ibadet...

O, saba makamı, tiz perdelerden,
Çağlayıp inerken, minarelerden,
Yağarken sabahın nuru seherden;
Yorganı fırlatıp, atmak ibadet...

Bir görünmez kaza, olsa da neden,
Hasta yatağında, kıvransa beden,
Mevla’dan gelene, isyan etmeden,
Sancılara sabır, katmak ibadet...

Ahlakın güzeli, Rabbin nîmeti;
Kusur gizleyene, açar Cenneti.
Taa mezara kadar, dost emaneti;
Sırları kusmadan, yutmak ibadet...

Şu insan bedeni, gör ki; mucize,
Her hücresi Hak’tan emanet bize,
Damla karışmadan, henüz denize;
Nefes kıymetini, bilmek ibadet...

Elinde neşterle, hasta başında;
Belinde silahla, sınır taşında;
Yol kesen eşkıya, katil peşinde;
Görev inancıyla, dolmak ibadet...

İnsanı hor görüp, küçümsemeden,
Peşin yargılarla; cahil demeden,
Cübbesiz olsa da, her kim söz eden;
İlim payı varsa, almak ibadet...

Her şeyde bir sebep, vardır elbette;
Bütün düğümlere, çözüm niyette.
Yaşanan her hayır ve musibette;
İlahî bir mesaj bulmak ibadet...

Bilim, temellere, hızla inerken,
Kubbede güneşler, yanıp sönerken;
Mikrodan makroya, bu çark dönerken;
Durup, düşünceye dalmak ibadet...

Bu ölüm telaşı, bu korku neden?
Ayrılacak bir gün, can ile beden.
Gerçeği görüp de henüz ölmeden;
Ölümle, arkadaş olmak ibadet...

Kimi görmez, önündeki aşını,
Dolu görür, başkasının boşunu,
Bırakıp da kıskançlığın peşini,
Hasedi, şükürle yıkmak ibadet...

Sevgi, sabunudur, gönül kirinin.
Rahmet bedeli var, her özverinin.
Hele bu dünyadan giden birinin;
Varsa, kul borcunu, silmek ibadet...

Geçim çarkı, helal suyla dönerken,
Yollara düşüp de her sabah erken,
Allah’ın adıyla, işe giderken,
Atılan her adım, ayrı ibadet...

Cengiz Numanoğlu, Şuur, s. 52.
 



1110 1110

30 dk.

2YORUMLAYALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	Ek-1’deki	sorular	öğrencilere	dağıtılır.
2.	Aşağıdaki	ibadet	ile	ilgi	tanımlar	tahtaya	yansıtılır.
	 •		İbadet,	Allah’ın	(c.c.)	hoşnutluğunu	kazanmak	niyetiyle	insanın	ortaya	koyduğu	belirli	tu-		
	 	 tum	ve	davranışlardır.
	 •		İbadet,	saygının	ve	alçak	gönüllülüğün	en	ileri	derecesidir.	
	 •	İbadet,	Allah’ın	(c.c.)	insanlara	emrettiği	ve	insanların	da	O’na	karşı	yapmakla	yükümlü	ol-	
	 	 duğu	tüm	davranışlardır.
	 •	İbadet,	insanın	Allah’a	(c.c.)	saygı,	sevgi	ve	itaatini	göstermesidir.
	 •	İbadet;	Müslümanların,	Hz.	Peygamber’in	uygulamalarını	esas	alarak	yaptığı	Allah’a	(c.c.)		
	 	 	yaklaşma	şekilleri	ve	davranışlarıdır.
3.	Öğrencilerden,	bu	tanımlardan	hareketle	Ek-1’deki	soruları	cevaplamaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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1. İbadetle ilgili verilen bu tanımlardan çıkardığınız sonuçlar nelerdir?

2. Hangi davranışlar ibadet kapsamına girer?

3. Size göre ibadet etmek bireysel ve toplumsal olarak insanı nasıl etkiler?
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ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	Öğrencilerden,	ders	kitabında	yer	alan	“İslam’da	İbadet	ve	Kapsamı”	konusunu	okumaları		 	
	 istenir.
2.	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılarak	öğrencilerden	tabloyu	doldurmaları	istenir.	

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım.

Kelime anlamı:

-                                                       -
-                                                       -
-                                                       -

Terim anlamı:

-

Farz olan ibadetler:

-                                                        -
-                                                        -

Farz dışındaki ibadetler:

-                                                        -
-                                                        -
-                                                        -

İBADET

3 DOLDURALIM
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ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	Derste	sadaka	konusu	işlendikten	sonra	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılarak	on-		
	 lardan	soruları	cevaplamaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.



1514

EK-1

1514

4 BAŞLIK BULMA

……………………………………….

Bir Müslüman, hayatın her anında, Allah’ın (c.c.) kendisini gördüğü, hep onun yanında 
olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken, evde, okulda, sokakta, alışverişte, oyunda, 
çalışma anında, öfkede, sevgide, şefkatte, kısacası her zaman ve her yerde... İs-
lam’da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır. Müminin niyeti sadık, yolu ve 
gayesi de sahih olursa bütün hayatı ibadete dönüşür. 

Allah (c.c.) için namaz kılmak ibadet olduğu gibi; birisine güler yüz göstermek, ih-
tiyacı olan insanlara yardım etmek, iyiliği özendirmek, kötülüğe engel olmak, selam 
vermek, bir hayvanı doyurup ona su vermek, hatta yoldaki zarar verebilecek bir 
taşı kenara atıvermek de ibadettir. İnsanlar ve bütün varlıklar için yararlı olan her 
iş, Allah’ı (c.c.) hoşnut eder. İnsan, her organını yaratılış gayesine uygun olarak kul-
lanıp Allah’ın (c.c.) haram kıldıklarından uzaklaşarak bütün vücudunu tepeden tır-
nağa ibadetle donatmış olur. Kişi, Allah’ı (c.c.) hoşnut etme niyetini taşıdığı sürece 
ibadet, bütün hayatı içine alır, kişinin her yaptığı ibadet hâline gelir.

Kısaca ibadet;

• Varlıkların kulluk ve itaatle, Allah’a (c.c.) boyun eğmeleri, sevgi ve saygı göster-
meleridir.

• Allah’a (c.c.) yaklaşmak için, kulluk bilinciyle yapılan belirli hareket ve davranış-
lardır.

• Kişinin Allah’a (c.c.) teslimiyetini gösteren, bedenle veya malla yapılan davranış-
lardır.

• Allah’ın (c.c.) emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçınmak ve kulluk bilin-
cini salih amellerle ortaya koymaktır.

• Allah’ın (c.c.) rızasını kazandıracak her türlü hareket, davranış, duygu ve düşün-
cedir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

2. Bu metinden hareketle ibadetle ilgili aklınızda kalan beş cümleyi defterinize 
yazınız.

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız. 
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Bir	Hafta

5AYET BULMA 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	“İslam’da	İbadet	Kavramı	ve	İbadetin	Kapsamı”	konusu	derste	işlendikten	sonra,	öğrenciler-	
	 den,	konuyla	ilgili	Kur’an-ı	Kerim	mealinden	10	ayet	bulmaları	ve	bu	ayetlerin	meallerini		 	
	 defterlerine	yazmaları	istenir.
2.	Öğrencilere,	araştırmalarını	https://kuran.diyanet.gov.tr/	adresinden	istifade	ederek	
	 yapabilecekleri	söylenir.
3.	Öğrencilere	araştırma	yapmaları	için	bir	hafta	süre	verilir.
4.	Hazırlanan	ayet	mealleri	öğrenciler	tarafından	sınıfta	okunur.
5.	Öğrenciler,	İslam’da	ibadet	kavramı	ve	ibadetin	kapsamıyla	ilgili	kendi	düşüncelerini	payla-		
	 şırlar.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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HİKÂYE ANLATALIM 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.

1.	 İslam’da	ibadet	ve	ibadetin	kapsamıyla	ilgili	kavramlar	(ibadet,	salih	amel,	kulluk,	farz,	nafi-	
	 le,	namaz,	oruç,	zekât,	hac,	kurban,	sadaka,	yalan,	gıybet,	iftira	vb.)	ayrı	ayrı	kâğıtlara		 	
	 yazılır,	kâğıtlar	katlanarak	bir	kutuya	konur.
2.	Diğer	kutuya	da	farklı	mekân	isimleri	(okul,	cami,	park,	spor	salonu,	kütüphane,	otobüs,	
	 halı	saha,	hastane	vb.)	yazılı	kâğıtlar	konur.
3.	10	öğrenci	yarışmacı,	3	öğrenci	jüri,	kalan	öğrenciler	de	seyirci	olarak	belirlenir.
4.	Sırayla	kutulardan	birer	kâğıt	alan	yarışmacı	öğrencilere	üç	dakika	süre	tanınır.
5.	Süre	sonunda	yarışmacılar,	içinde	kâğıtlarda	yazan	kavram	ve	mekân	ismi	geçen	bir	hikâye			
	 anlatırlar.
6.	Öğrencilerin	konuyu	ne	kadar	anladığı	ve	anlatabildiği	gözlenmiş	olur.	
7.	 Jüride	yer	alan	3	öğrenci	ile	öğretmen,	puanlama	yaparak	hangi	öğrencinin	daha	iyi	bir	
	 hikâye	anlattığını	belirler.	Belirlenen	öğrenci	tebrik	edilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.
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ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.

1.	 Ek-1’de	yer	alan,	Hz.	Muhammed’in	(s.a.v.)	Veda	Hutbesi’nin	belli	bölümleri	öğrencilere	okunur.
2.	Öğrencilerden,	okunan	hutbeden	İslam’ın	hangi	ilkelerinin	çıkarılabileceğini	maddeler	
	 hâlinde	yazmaları	istenir.
3.	Konunun	daha	iyi	kavranması	için	öğrencilerden,	çıkarılan	ilkeleri	yorumlamaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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Veda Hutbesi

...

Ashabım!  Muhakkak rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi, yaptıklarınızdan 
dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz 
ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bu-
lunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi 
anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz 
ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdı-
ğım faiz de Abdulmutallib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anapara-
nız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, 
ayağımın altındadır. Cahiliye Devri’nde güdülen kan davaları da tamamen 
kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdulmuttalib’in torunu İlyas bin 
Rabia’nın kan davasıdır.

Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan, şu toprağınızda kendisine tapınmaktan 
tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde 
ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlar-
dan da sakınınız.

...

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız tak-
dirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı Kur’an’la 
peygamberinin sünnetidir.

Müminler!  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman, Müslüman’ın 
kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman’a 
kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile ver-
mişse o başkadır.

...

Aşağıda Veda Hutbesi’nin bazı bölümleri verilmiştir. Hutbeden 
İslam’ın hangi ilkelerinin çıkarılabileceğini maddeler hâlinde yazınız.
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Bir	Hafta

8AFİŞ  

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.

1.	 Etkinlikten	bir	hafta	önce,	öğrencilerden,	“İslam’da	İbadetin	Amacı	ve	Önemi”	ile	ilgili	birer	afiş			
	 hazırlamaları	istenir.	
2.	 Öğrenciler	hazırladıkları	afişleri	sınıfta	arkadaşlarına	sunarlar.
3.	 En	güzel	ve	en	etkili	hazırlanan	ilk	10	afiş	öğrencilerin	oylarıyla	seçilir.
4.	 Seçilen	afişler	sınıfta	bir	hafta	boyunca	sergilenir.
5.	 Okulda	bir	yer	belirlenerek	her	sınıftan	seçilecek	üçer	afiş	burada	sergilenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.



2120

YAZALIM 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.

1.	Öğrencilerden,	kitaplarındaki	“İslam’da	İbadet	Yükümlülüğü”	konusunu	okumaları	istenir.
2.	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılır.
3.	Öğrencilerden,	verilen	başlık	altındaki	kavramların	anlamını	konuyla	ilgili	bir	örnek	vererek		
	 yazmaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

20 dk.

9



2322 2322

EK-19 YAZALIM

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere, kavramların anlamını konuyla 
ilgili bir örnek vererek yazınız.

Ef
’a
l-

i 
M

ük
el
le
fin

Anlamı: Allah’ın (c.c.) kesin ve bağlayıcı şekilde yapılmasını 
istediği iş ve davranışlardır.
Örnek: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek...

Sünnet-i müekkede: Sünnet-i gayr-i 
müekkede:

Vacip

Mubah

Mendup

Mekruh

Haram

Sünnet

Farz



2322 2322

SIRA SENDE 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.

1.	“İslam’da	İbadet	Yükümlülüğü”	konusu	işlendikten	sonra	oyun	başlatılır.	
2.	Farz,	vacip,	sünnet,	mendup,	mubah,	haram	ve	mekruh	kavramların	dan	birinin	tanımı	
	 yapılarak	konuyla	ilgili	bir	örnek	verilir.
3.	Tanım	ve	örnek,	kısa	cümlelerle	ifade	edilir.	
4.	Sınıftan	herhangi	bir	öğrenci	seçilerek	ona	“Sıra	sende!”	denir.	O	öğrenci	de	ef’al-i	
	 mükellefinden	birini	söyleyerek	söylediği	kavramın	kısaca	tanımını	yapar	ve	kavramla	
	 ilgili	bir	örnek	verir.
5.	Ardından	bu	öğrenci	bir	arkadaşını	seçerek	ona,	“Sıra	sende!”	der.
6.	Bütün	öğrenciler	seçilinceye	kadar	oyuna	bu	şekilde	devam	edilir.
7.	Oyun	esnasında	aynı	kavramlar,	farklı	öğrenciler	tarafından	tekrar	söylenebilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

30 dk.

10
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Bir	Hafta

11SUNU HAZIRLAMA 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.

1.	 Öğrencilerden,	“Mükellef	ve	Ef’al-i	Mükellefin”	konusu	ile	ilgili	araştırma	yapmaları	ve	birer		 	
	 PowerPoint	sunusu	hazırlayarak	sınıfta	sunmaları	istenir.
2.	 Öğrencilere	sunularında;	mükellef,	ef’al-i	mükellefin,	farz,	vacip,	sünnet,	mendup,	mubah,	
	 haram	ve	mekruh	kavramlarının	tanımlarına	ve	bu	kavramlarla	ilgili	örneklere	yer	vermeleri	
	 söylenir.	
3.	 Öğrenciler	sunuları	bireysel	olarak	hazırlayabilecekleri	gibi	grup	olarak	da	hazırlayabilirler.
4.	 Hazırlanan	sunulardan	belirlenen	üç	tanesi	sınıfta	sunulur.
5.	 Soru	ve	cevaplarla	konunun	daha	iyi	anlaşılması	sağlanır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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BULALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.

1.	Ef’al-i	mükellefin	için	aşağıdaki	tabloda	gösterilen	ipuçları	verilir	ve	öğrencilerden	bu	
	 ipuçlarının	gösterdiği	kavramları	bulup	defterlerine	yazmaları	istenir.

2.	Tüm	öğrenciler	kavramları	yazdıktan	sonra	/Kavramlar	yazıldıktan	sonra	öğrencilerden	
	 yazdıkları	kavramları	okumaları	istenir.
3.	 İpuçlarının	ilgili	olduğu	kavramlar	tahtaya	yazılır.	Öğrenciler	verdikleri	cevapların	
	 doğruluğunu	kontrol	ederler.
4.	Daha	sonra	Ek-1’de	verilen	form	dağıtılarak	öğrencilerden	formu	doldurmaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.

12

İpucu Gösterdiği Kavram
Kesin,	terki	haram	olan Farz
Hükmü	farz	gibi	olan Vacip
Söz	ve	uygulama Sünnet
Güzel	olan,	bazen	yapılan Mendup
Haram	ve	günah	olmayan Mubah
Hoş	görülmeyen,	harama	yakın Mekruh
Dinen	yasak,	kesin Haram
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EK-112 BULALIM

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Farz

Vacip

Sünnet

Mendup

Mubah

Mekruh

Haram

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Ef’al-i mükellefîn kavramlarının tanımını yaparak 
her biriyle ilgili örnekler yazınız.
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HÜKMÜ NEDİR?

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.

1.	“İslam’da	İbadet	Yükümlülüğü”	konusu	işlenir.	Mükellef	ve	ef’al-i	mükellefin	kavramları	
	 ile	ilgili	konu	anlatımı	bittikten	sonra	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılır.	
2.	Öğrencilerden,	formu	yönergeye	uygun	şekilde	20	dakika	içinde	cevaplamaları	istenir.	
3.	Form	doldurulduktan	sonra	cevaplar	birlikte	kontrol	edilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

20 dk.

13



2928

EK-113 HÜKMÜ NEDİR?

Aşağıda ibadetlerle ilgili bazı 
ifadeler verilmiştir.  Verilen her 
bir ifadenin dinî hükmüne karşılık 
gelen kutucuğu (x) ile işaretleyiniz.

Sı
ra

 N
o

1 Zekât vermek ve hac ibadetini ye-
rine getirmek

Beş vakit namaz kılmak ve Ramazan 
orucu tutmak

Toplum için zaruri meslekleri icra 
etmek

Cenaze namazı kılmak

İlimle meşgul olmak, iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmak

Ramazan’da fıtır sadakası vermek

Bayram namazlarını kılmak

Kurban kesmek

Namazları cemaatle kılmak

Vitir namazı kılmak

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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EK-113 HÜKMÜ NEDİR?

Aşağıda ibadetlerle ilgili bazı 
ifadeler verilmiştir.  Verilen her 
bir ifadenin dinî hükmüne karşılık 
gelen kutucuğu (x) ile işaretleyiniz.

Sı
ra

 N
o

12 Sabah namazının sünnetini kılmak, öğle 
namazının ilk ve son sünnetlerini kılmak

Ezan okumak ve kamet getirmek

Bir cana haksız yere kıymak

İkindi ve yatsı namazlarının ilk sün-
netlerini kılmak

Kuşluk ve teheccüd gibi nafile na-
mazları eda etmek 

Selamlaşmak ve dişleri temizlemek 

Allah’a (c.c.) şirk koşmak

İkindi namazından sonra, güneşin batma-
sından az önce nafile namaz kılmak

Soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, 
abdest alırken suyu israf etmek 

Fakirlere zekâtın dışında yardımda bulunmak, gü-
ler yüzlü olmak gibi ahlakı güzelleştiren davranışlar 

Ramazan dışında tutulan nafile 
oruçlar   

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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40 dk.

14AFİŞ HAZIRLAYALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 Etkinlikten	bir	hafta	önce,	öğrencilerden,	İslam	dininde	ibadetlerin	temel	ilkeleriyle	ilgili	birer	
	 afiş	hazırlamaları	istenir.	
2.	 Öğrenciler	hazırladıkları	afişleri	sınıfta	arkadaşlarına	sunarlar.
3.	 En	güzel	ve	en	etkili	hazırlanan	beş	afiş	öğrencilerin	oylarıyla	seçilir.
4.	 Seçilen	afişler	sınıfta	bir	hafta	boyunca	sergilenir.
5.	 Okulda	bir	yer	belirlenerek	her	sınıftan	seçilecek	üçer	afiş	burada	sergilenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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KOMPOZİSYON

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	“İslam’da	İbadetlerde	Temel	İlkeler”	konusu	sınıfta	işlenir.
2.	Öğrencilerden,	konuda	geçen	kavramları,	anlamlarıyla	beraber	defterlerine	yazmaları	ve	
	 bu	kavramlara	birer	örnek	vermeleri	istenir.
3.	Öğrencilerden	aşağıdaki	ayeti	not	etmeleri	istenir:
	 •		“…Şüphesiz	benim	namazım,	ibadetlerim,	hayatım	ve	ölümüm
									âlemlerin	rabbi	Allah	içindir.”	(En’âm	suresi,	162.	ayet.)
4.	Öğrencilerden	bu	ayetle	ilgili	bir	kompozisyon	yazmaları	istenir.
5.	Kompozisyon	yazımı	için	öğrencilere	bir	hafta	süre	verilir.	Bir	hafta	sonra,	yazılan	
	 kompozisyonlar	derste	okunur.
6.	Bütün	sınıflardan	seçilen	ilk	üç	kompozisyon	okul	panosunda	sergilenir.

Öğrencilerin	çalışmaları	kontrol	edilerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
değerlendirilir.

Bir	Hafta

15
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Bir	Hafta

16ARAŞTIRMA ÖDEVİ

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 İslam’da	ibadetlerin	temel	ilkeleri	kapsamında,	“Kur’an	ve	Sünnete	Uygunluk”	konusu	işlenir.	
2.	 Öğrencilerden,	aşağıdaki	hadisten	yola	çıkarak	“bid’at”	kavramı	hakkında	araştırma	yapmaları		 	
	 istenir.
	 •		“Sözlerin	en	doğrusu	Allah’ın	Kitabı’dır.	Yolların	en	iyisi	Muhammed’in	yoludur.	İşlerin	en	
	 	 			kötüsü	(dinde)	sonradan	uydurulanlardır.	Ve	her	bid’at,	dalalettir.”	
	 	 		(Ahmed	b.	Hanbel,	III,	310.)
3.	 Öğrencilere	araştırma	görevi	için	bir	hafta	süre	verilir.	
4.	 Araştırma	yapılırken	aşağıdaki	sorulara	cevap	aranmalıdır:
	 •		Bid’at	nedir?	Dinimizin	bid’atlere	bakışı	nasıldır?
	 •		Çevremizde	ne	gibi	bid’atler	vardır?	
	 •	Bid’at	işlemekten	nasıl	kurtuluruz?	
	 •	Bid’atlerle	ilgili	basılmış	kitaplar	var	mıdır?	Bunlar	nelerdir?
5.	 Öğrenciler	araştırmalarını	yaparken	https://kuran.diyanet.gov.tr/,	https://hadislerleislam.diya-	 	
	 net.gov.tr/	ve	https://islamansiklopedisi.org.tr/	kaynaklarından	yararlanabilirler.
6.	 Güzel	hazırlanmış	üç	araştırma,	sınıf	panosuna	asılır.	Bu	araştırmaları	yapan	öğrenciler	etkinlik		 	
	 notu	ile	ödüllendirilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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TABU 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini 
değerlendirir.

1.	Öğrencilerden	ikişer	kişilik	altı	grup	oluşturulur.
2.	Öğrencilerden,	Ek-1’de	verilen	kavramları,	yasaklı	kelimeleri	kullanmadan	grup	
	 arkadaşlarına	anlatmaları	istenir.
3.	En	çok	kelimeyi	bulan	grup,	birinci	olarak	seçilir.
4.	Etkinliğin	son	10	dakikasında	bu	kavramlar	arasındaki	ilişki	vurgulanır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.

17
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EK-117 TABU

İBADET

Kulluk 

Emir

Yasak 

Samimiyet

Helal

Söz

Cami   

İbadet   

Kötü        

İçtenlik       

Serbest       

Davranış       

Mescit    

Kesin    

Davranış     

İbadet    

Yasaklanmamış    

Peygamber    

Dua  

Bağlayıcı  

Söz       

Kulluk  

Caiz  

Örnek  

Zikir  

Namaz  

Günah    

Kur’an

Onay

Açıklamak 

FARZ 

HARAM 

İHLAS

MUBAH

SÜNNET

Aşağıda verilen kavramları, yasaklı kelimeleri kullanmadan grup arkadaşlarınıza anlatınız.
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KOMPOZİSYON YAZALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini 
değerlendirir.

1.	Aşağıdaki	kavramlar	tahtaya	yazılır	veya	yansıtılır.
2.	Öğrencilerden	bu	kavramları	kullanarak	İslam’da	ibadetlerin	önemiyle	ilgili	bir	
	 kompozisyon	yazmaları	istenir.
3.	Kompozisyon	yazımı	için	öğrencilere	bir	hafta	süre	verilir.	Bir	hafta	sonra,	yazılan	
	 kompozisyonlar	derste	okunur.
4.	Bütün	sınıflardan	seçilen	ilk	üç	kompozisyon	okul	panosunda	sergilenir.

	 Kavramlar:
	 •	Namaz,	ihlas,	zekât,	hac,	oruç,	İslam,	kulluk,	Kur’an,	sünnet,	iman

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.

18
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Bir	Hafta

19KAVRAM ŞEMASI HAZIRLAMA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark 
eder. 3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 “İslam	ve	İbadet”	ünitesinin	ilk	dört	konusu	işlendikten	sonra	öğrencilerden	“İslam	Dininde	İba-		
	 det	Çeşitleri”	konu	başlıklı	bir	ödev	hazırlamaları	istenir.
2.	 Öğrencilerden	ibadet	çeşitlerini;	vakitlerinin	belli	olup	olmaması,	hükümleri	ve	beden	veya	mal		
	 ile	yapılması	açılarından	sınıflandırmaları	istenir.
3.	 Öğrencilere	https://islamansiklopedisi.org.tr/	adresindeki	bilgileri	kaynak	olarak	kullanabilecek-		
	 leri	söylenir.		
4.	 Öğrencilerin	çalışmaları	Ek-1’deki	şema	üzerinden	kontrol	edilebilir.	
5.	 İyi	hazırlanmış	çalışmalardan	bir	veya	ikisi	sınıfta	sunulur.	

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

3736

19 KAVRAM ŞEMASI HAZIRLAMA

İbadet ile İlgili Kavramlar

İbadetlerin Mükellefiyet Derecesi ile İlgili Kavramlar 

1. Farz

 a. Farz-ı Ayn  b. Farz-ı Kifaye

2.Vacip 

3. Sünnet (Mendup)

 a. Müekket Sünnet  b. Gayr-ı Müekket Sünnet

4. Nafile-Tatavvu

Mükellefin İbadet Yapma Şekli ile İlgili Kavramlar 

1. Beden ile yapılan ibadetler

 a. Namaz  b. Oruç

2. Mal ile yapılan ibadetler  

 a. Zekât  b. Sadaka

3. Hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler 

 a. Hac  b. Kurban

İbadetlerin Yapılış Zamanı ile İlgili Kavramlar

1. Yapılması belli bir vakte bağlı olan ibadetler

 a. Namaz  b. Oruç  c. Zekât  d. Hac  e. Kurban

2. Yapılması belli bir vakte bağlı olmayan ibadetler

 a. Zikir, tövbe ve istiğfar  b. Sadaka, infak  c. Kur’an okumak

 d. İlim öğrenmek  e. Nafile ibadet yapmak
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20 dk.

20KAVRAM YERLEŞTİRME 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark 
eder. 3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 Öğrencilere	Ek-1’deki	kavram	listesi	ve	boş	kavram	şeması	verilir.
2.	 Öğrenciler,	kavramları	en	kısa	zamanda	ve	en	doğru	şekilde	şemaya	yerleştirmeye	çalışırlar.
3.	 Ek-2’deki	cevap	anahtarı	ve	şema	formu	kullanılır.
4.	 Doğru	yerleştirmeyi	en	kısa	sürede	yapan	veya	verilen	sürede	en	az	hatayla	yapan	öğrenciler		 	
	 etkinlik	notu	ile	ödüllendirilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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EK-1
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20 KAVRAM YERLEŞTİRME

İBADETLERLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

AMEL

VAKTİ VE ŞEKLİ 
BELİRLİ İBADETLER

İBADETLERİN 
HÜKÜMLERİ

KAVRAMLAR:   
İLİM, DUA, HARAM, KURBAN, FİTRE, TÖVBE, MEKRUH, UMRE, SADAKA, VACİP, MUBAH, 
HAC, ORUÇ, MENDUP, İNFAK, BİRR, SÜNNET, ŞÜKÜR, ZEKÂT, İHLAS, NAMAZ, FARZ, 
ZİKİR

VAKTİ VE ŞEKLİ 
OLMAYAN İBADETLER

Aşağıda verilen kavramları en kısa zamanda ve en doğru şekilde şemaya yerleştiriniz.
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20 dk.

21AYET EŞLEŞTİRME  

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark 
eder. 3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 “İslam	ve	İbadet”	ünitesi	işlendikten	sonra	öğrencilere	Ek-1’deki	kavram	şeması	ve	Ek-2’deki	
	 ayet	ve	hadisler	dağıtılır.
2.	 Öğrencilerden,	Ek-1’de	verilen	kavramları,	Ek-2’deki	ilgili	ayet	ve	hadislerle	eşleştirmeleri	istenir.
3.	 Verilen	süre	sonunda	ayetler	ve	hadisler	gönüllü	bir	öğrenci	tarafından	sınıfta	okunur.
4.	 İsteyen	öğrencilerin	çalışmaları	sınıf	panosunda	sergilenir.

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

4140

21 AYET EŞLEŞTİRME

İBADET İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR

KAVRAMLAR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

1. AMEL

2. BİRR

3. İBADET

4. DUA

5. TÖVBE

6. HARAM

7. İHLAS

8. ZİKİR

9. SÜNNET

10. TAKVA

11. NAMAZ

Aşağıda verilen kavramları, Ek-2’deki ilgili ayet ve hadislerle eşleştiriniz.
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EK-221 AYET EŞLEŞTİRME

KAVRAMLAR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

1. “Ey iman edenler! Rükû ve secde edin, rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtu-
luşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet.)

2. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden 
iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran!” (Tir-
mizî, Birr, 55.)

3. “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yoludur. 
İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her uydurulan da, dalalettir.” 
(Ahmed b. Hanbel, III, 310.)

4. “... Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.)

5. “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek 
isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz 
sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır.” 
(Buhârî, Cihad, 72.)

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

7. “O (Allah) ki hanginizin en iyi işleri işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarat-
tı.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

8. “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana yakardığı vakit 
yakaranın dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve 
bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (Bakara suresi, 186. ayet.)

9. “Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o, günahtan vazgeçer, 
bağışlanma diler, Allah’a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları yapmaz, günah ve hataya 
geri dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Allah’ın, ‘Yaptıkları 
yüzünden kalpleri pas tutmuştur.’ ayetinde anlattığı pas işte budur.” (Tirmizî, Tefsî-
ru’l-Kur’ân, 83.)

10. “De ki: ‘Gelin, rabbinizin size yasak kıldığı şeyleri bildireyim: Ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın; ana babaya iyilik edin; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin 
ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın ve Allah’ın yasak 
kıldığı cana haksız yere kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.” (En’âm 
suresi, 151. ayet.)

11. “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul 
eder.” (Nesâî, Cihâd, 24.)
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KOMPOZİSYON YAZMA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	Dersin	işlendiği	üç	haftalık	süreçten	sonra	öğrencilere	Ek-1’deki	ayet	ve	hadisler	verilir.
2.	Öğrencilerden,	bu	ayet	ve	hadisleri	kullanarak	İslam	dininde	ibadetleri	anlatan	bir	
	 kompozisyon	yazmaları	istenir.
3.	Öğrencilere	kompozisyon	yazımı	için	bir	hafta	süre	verilir.
4.	Bir	hafta	sonra,	yazılan	kompozisyonlar	derste	okunur.
5.	Bütün	sınıflardan	seçilen	ilk	üç	kompozisyon	okul	panosunda	sergilenir.	

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

Bir	Hafta

22
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EK-1

İslam Dininde İbadetler ile İlgili Bazı Ayet ve Hadisler:

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât 
suresi, 56. ayet.)
 “Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz.” (Fâtiha suresi, 5. 

ayet.)
 “Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!” (Zümer suresi, 66. ayet.)
 “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine bin-

mek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. 
Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göster-
mek sadakadır.” (Buhârî, Cihad, 72.)
 “Ey iman edenler! Rükû ve secde edin, rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki 

kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet.)
 “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki takva-

ya eresiniz.” (Bakara suresi, 21. ayet.)
 “Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o, günahtan vaz-

geçer, bağışlanma diler, tövbe edip Allah’a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları 
yapmaz, günah ve hataya geri dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün 
kalbini kaplar. Allah’ın, ‘Yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur.’ diye an-
lattığı pas işte budur.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 83.)
 “De ki: ‘Gelin, rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim: Ona hiçbir şeyi 

ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldür-
meyin; sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşma-
yın ve Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Düşünesiniz diye Allah 
size bunları emretti.” (En’âm suresi, 151. ayet.)
 “Helal apaçık belli, haram da apaçık bellidir. Bunların arasında, halktan birço-

ğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Dinini ve 
namusunu korumak için bunları yapmayan kurtuluştadır. Bunlardan bazısını ya-
pan kimse ise haram işlemeye çok yaklaşmış olur. Nitekim korunun etrafında 
hayvanlarını otlatan kimse de koruya dalma tehlikesi ile burun buruna gelmiş 
olur. Dikkat ederseniz her hükümdarın bir korusu vardır. Allah’ın korusu da 
haram kıldığı şeylerdir.” (Buhârî, Büyû, 2.)
 “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yolu-

dur.  İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her bid’at, dala-
lettir.” (Ahmed b. Hanbel, III, 310.)
 “…Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi 

Allah içindir.” (En’âm suresi, 162. ayet.) 
 “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri 

kabul eder.” (Nesâî, Cihâd, 24.)

22 KOMPOZİSYON YAZMA

Aşağıdaki ayet ve hadisleri kullanarak İslam dininde ibadetleri anlatan 
bir kompozisyon yazınız.



4544

EK-122 KOMPOZİSYON YAZMA

 “Bunun için sizden dünyevi bir karşılık beklemiyorum. Benim ücretim ancak 
âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir.” (Şuarâ suresi, 109. ayet.) 
 “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve 

amellerinize bakar.” (Müslim, Birr, 34.) 
  “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler ola-
rak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. 
İşte bu dosdoğru dindir.” (Beyyine suresi, 5. ayet.)
 “Biz sana Kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlasla 

yalnız Allah’a ibadet et!”  (Zümer suresi, 2. ayet.) 
 “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua 

ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim 
davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (Bakara suresi, 
186. ayet.) 
 “... Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer 

nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir...” (İbrâhîm suresi, 
7. ayet.) 
 “... Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. 

ayet.)
 “Sana ölüm gelinceye kadar rabbine ibadet et.” (Hicr suresi, 99. ayet.) 
 “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel 

olanıdır.” (Ebu Dâvûd, Sünnet, 15.)
 “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün 

peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun 
biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55.)
 “... Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden 

ümidinizi kesmeyin… ” (Zümer suresi, 53. ayet.) 
 “Kitap’tan sana vahyolunanı oku, namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz 

hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar...” (Ankebût suresi, 45. ayet.) 
 “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer 

biri kendisine sataşırsa iki defa ‘Ben oruçluyum.’ desin…” (Buhârî, Savm, 2.)
 “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın 

zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlı-
dır.” (Cuma suresi, 9. ayet.)
 “Bu hayvanların etleri de kanları da Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan 

ancak sizin takvanızdır...” (Hac suresi, 37. ayet.)
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Bir	Hafta

23SUNUM HAZIRLAMA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark 
eder. 3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 Sınıftan	gönüllü	sekiz	öğrenci	seçilir.
2.	 “İslam	ve	İbadet”	ünitesinin	ilk	dört	konusu	işlendikten	sonra,	bu	öğrencilerden,	“İslam	Dininde		
	 İbadetle	ilgili	Kavramlar”	konu	başlıklı	birer	sunu	hazırlamaları	istenir.
3.	 Her	öğrenci	Ek-1’deki	kavram	listesinden	bir	bölümü	seçerek	bu	kavram	grubu	ile	ilgili	bir	sunu			
	 hazırlar.
4.	 Öğrencilere	https://islamansiklopedisi.org.tr/	adresinden	faydalanabilecekleri	belirtilir.		
5.	 Hazırlanan	bu	çalışmalar	sınıfta	sunularak	değerlendirilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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EK-1
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23 SUNUM HAZIRLAMA

İbadet ile İlgili Kavramlar

I.
İbadetlerin Yapılış Yerleri ile İlgili 
Kavramlar
1. Mabet
2. Mescit
3. Cami
4. Musalla
5. Beytullah

II.
İbadeti Kapsayan Kavramlar
1. İman
2. (Salih) Amel
3. Ahlak
4. Hayr
5. Birr 
6. Hasene

III.
İbadetin Şartı Olan Kavramlar
1. Büluğ
2. Akıl
3. Teklif-Mükellef
4. Niyet
5. Taharet

IV.
Mükellefin İbadet Yapma Şekli ile 
İlgili Kavramlar
1. Beden ile yapılan ibadetler
a. Namaz
b. Oruç

2. Mal ile yapılan ibadetler  
a. Zekât
b. Sadaka

3. Hem beden hem de mal ile yapılan 
ibadetler 
a. Hac
b. Kurban

V.
İbadetin Yapılış Zamanı ile İlgili Kav-
ramlar
1. Yapılması Belli Bir Vakte Bağlı Olan 
İbadetler
a. Namaz
b. Oruç
c. Zekât
d. Hac
e. Kurban

2. Yapılması Belli Bir Vakte Bağlı Ol-
mayan İbadetler
a. Zikir, tövbe ve istiğfar
b. Sadaka, infak
c. Kur’an okumak
d. İlim öğrenmek
e. Nafile ibadet yapmak

VI.
İbadetlerin Mükellefiyet Derecesi ile 
İlgili Kavramlar
1. Farz
a. Farz-ı Ayn
b. Farz-ı Kifaye

2. Vacip

3. Sünnet (Mendup)
a. Müekket Sünnet
b. Gayr-ı Müekket Sünnet

4. Nafile-Tatavvu

VII.
İbadetin Ruhu ile İlgili Kavramlar
1. Tevhid
2. İhlas
3. Takva
4. Huşu
5. Tevazu

Aşağıdaki kavram listesinden bir bölümü seçerek bu kavram grubu ile 
ilgili bir sunu hazırlayınız.
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20 dk.

24PANO HAZIRLAMA 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.

1.	 Bu	etkinlik,	“İslam’da	İbadetlerde	Temel	İlkeler”	konusu	işlendikten	sonra	bütün	sınıfın	
	 katılımıyla	uygulanır.
2.	 Öğrencilere	küçük	renkli	not	kâğıtları	dağıtılır.
3.	 Öğrencilerden,	ders	kitabından	konuyu	okuyarak	dağıtılan	not	kâğıdına,	ibadetlerde;	
	 •		Kur’an	ve	sünnete	uygunluk	
	 •		Niyet	
	 •	İhlas
	 ilkeleri	ile	ilgili	birer	cümle	yazmaları	istenir.
4.	 Öğrencilerden,	yazdıklarını	arkadaşlarıyla	paylaşmaları	ve	tartışmaları	istenir.	Bu	süreç	
	 yaklaşık	10	dakika	sürer.
5.	 Yazılan	not	kâğıtları	sınıf	panosuna	asılır.
6.	 Öğrencilerle	birlikte	pano	incelenip	yazılanlar	üzerine	yorumlar	yapılarak	etkinlik	tamamlanır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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YORUMLAYALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	 Ek-1’deki	metin	tahtaya	yansıtılır	veya	yazılı	olarak	öğrencilere	dağıtılır.
2.	Öğrencilerden,	bu	metinden	hareketle,	ibadetlerin	Müslümanların	ahlaki	gelişimine	
	 katkıları	ile	ilgili	ilkeler	çıkarmaları	istenir.
3.	Daha	sonra	öğrenciler,	ibadetlerin	ahlaki	gelişime	etkisiyle	ilgili	Ek-2’deki	formu	doldurur.
4.	Gönüllü	öğrencilerin	yazdıklarını	sınıfta	okumasıyla	etkinlik	tamamlanır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

40 dk.

25



5150

EK-1

İbadet ve Ahlak İlişkisi

İslam dininde ibadetin iki anlamı vardır: Özel anlamda ibadet, kulun yaratanı-
na karşı saygısını ve boyun eğmesini simgeleyen, Allah (c.c) ve resulü tarafın-
dan yapılması istenen belirli davranış biçimleridir. Genel anlamda ibadet, kulun 
Allah’a (c.c.) karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O’nun rızasına 
uygun davranma çabasını ve bu şekilde yapılan iradi davranışları ifade eder. 

İslam’da farz veya nafile bir ibadetin yapılmasından haram bir fiili işlemekten sa-
kınmaya, Allah’ın (c.c.) buyruk ve yasaklarına uygun biçimde dünyadaki ihtiyaçları 
karşılamak için yapılan faaliyetlere kadar ilahî iradeye uygun bütün ameller, geniş 
manada ibadet kavramının kapsamında sayılmıştır. 

Nitekim Peygamberimizin: “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka ver-
mek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya yükünü bineğine 
koyuvermek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım 
sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermek sadakadır.” (Buhârî, Cihad, 
72.) sözü, bu anlayışın en güzel örneklerindendir. 

İhlas ve samimi niyetle ibadet eden kul, Yüce Allah’a olan bağını daima güçlü 
tutar. Çünkü ibadet, kulun rabbiyle iletişim kanallarını açık tutup ona devamlı 
gözetim altında olduğunu hissettirir. Nitekim namazların her rekâtında oku-
nan Fâtiha suresi, aynı zamanda kulun rabbine sözlü seslenişinin, duasının, ya-
karışının göstergesidir. Günde beş defa tekrarlanan ve diğer farz ibadetlerle 
de desteklenen bu durum, insana daima Allah’ın (c.c.) gözetimi altında olduğu 
hissini verir. Bunun için Yüce Yaratıcı, Peygamber’ine “ölünceye kadar devamlı 
rabbine ibadet etmesini” (Hicr suresi, 99. ayet.) emretmiş; Peygamberimiz 
de, “Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” diyerek 
müminlerin ibadet yoluyla her daim Cenab-ı Hakk’ın gözetiminde oldukları 
hissini taşımalarını istemiştir. 

Kur’an ve hadislerde ibadetlerle ahlaki değerler bir arada zikredilmiş, böylece 
ibadetlerin ahlaki olgunluğa vesile olması ve değer üretmesine özellikle vurgu 
yapılmıştır. Bu çerçevede Allah (c.c.), iman esaslarına tam manasıyla inanmayı; 
namaz, zekât gibi temel ibadetleri eksiksiz yerine getirmeyi; toplumun muh-
taç kesimlerine sevdiği maldan ikram etme, sözünde durma, sabretme gibi er-
demlere sahip olmayı gerçek iyilik olarak ifade ederek iman ve ibadetin ahlak 
olarak hayata yansımasını emretmiştir. 

Bir ayet-i kerimede de insanın çok hırslı ve sabırsız olduğu, başına bir musi-
bet geldiğinde feryat ettiği, nimet ve lütuflarla karşılaştığında ise cimrileştiği 
zikredilmekte ancak namazlarını güzelce eda edenlerin böyle davranmayacağı 

25 YORUMLAYALIM

Aşağıdaki metinden hareketle, ibadetlerin Müslümanların ahlaki gelişi-
mine katkıları ile ilgili ilkeler çıkarınız ve Ek-2’deki formu doldurunuz.
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anlatılmaktadır. Böylece namazın insana kattığı değere işaret edilmektedir. 
Sevgili Peygamberimiz de, “Cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak 
bir şey öğrenmek istiyorum.” diyen bir sahabiye, “Allah’a şirk koşmadan ibadet 
etmeye devam et, farz namazı kıl, farz olan zekâtı ver, ramazan orucunu tut, 
insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana 
davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et!” (İbn Hanbel, VI, 
384.) diyerek ibadetlerle insanın davranışları arasındaki ilişkiyi belirtmiştir.

Allah Resulü namaz, oruç gibi en temel ibadetlerden bahsederken ibadet-ah-
lak ilişkisine özellikle vurgu yapmış, ibadetlerin ahlaklı bireyler yetiştirmedeki 
rolüne değinmiştir. Namazın her türlü hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyacağını 
belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Hz. Peygamberin, kapısının önünden geçen 
nehirden günde beş vakit yıkanan kişide nasıl hiçbir kir, pas kalmaz ise günde 
beş vakit namaz kılan insanda da kötü huy ve kötü ahlaki özelliklerin kalmayaca-
ğını (Buhârî, Mevakitü’s-salât, 6.) anlattığı hadis, bu ilişkiyi çok veciz bir şekilde 
özetlemektedir. 

Sevgili Peygamberimiz, orucun takvaya ulaştırabilmesi ve oruçluyu her türlü 
nefsani isteğe karşı kalkan olarak koruyabilmesi için oruçlunun kötü söz söyle-
memesini, bağırıp çağırmamasını, kimseyle kavga etmemesini şart koşmuştur. 
Oruçlu iken yalan söyleyen ve yalancı şahitlik yapan kişilerin aç kalmasına Al-
lah’ın (c.c.) ihtiyacı olmadığını ifade etmiştir. O, böylece oruç ibadetinin ahlaken 
yücelmeye olan katkısına işaret etmiştir.

Hz. Peygamber; ibadetlerini ahlakına yansıtamayan, ibadetlerle hayatına de-
ğer katamayanları müflis tüccara benzetmiştir. Bir gün arkadaşlarına “Müflis 
kimdir, biliyor musunuz?” diye sormuş, onlar da “Müflis, parası ve malı olmayan 
kimsedir.” diyerek cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle bu-
yurmuştur; “Gerçek müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât ibadetlerini ifa 
etmiş olarak gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını 
yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bunun üzerine iyiliklerinin se-
vabı alınır şuna, buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse 
hak sahiplerinin günahları da kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.” 
(Müslim, Birr ve Sıla, 59.) İşte gerçek iflas eden kişi budur. 

Sonuç olarak; bütün şartları yerine getirilerek, içerdiği hikmet ve manaları 
bizzat duyularak ve hissedilerek yapılan ibadetler, insanı hem dünya hem de 
ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Daima Yüce Allah’ın huzurunda 
olduğunu hisseden insan, hayatını O’nun emir ve yasakları, helal ve haramları 
çerçevesinde düzenler. Böylece ibadetler, insanın sadece Yüce Yaratıcı ile 
olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerini de olum-
lu yönde etkiler. Bu şuurla yapılan ibadetler, insanı dinî hayattaki en yüksek 
derece olan “ihsan” mertebesine ulaştırır. (Bk. Koca, Ferhat, “ibadet”, İslam’a 
Giriş, Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar, 263, DİB, 2006.)
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Namaz ibadetinin insanları uzak tuttuğu olumsuz davranışlar: 

Aşağıdaki bölümleri, okuduğunuz metne ve gözlemlerinize göre doldurunuz.

Namazın hayatımıza katkıları:

Oruç ibadetinin Müslümanlara kazandırdığı değerler:

İslam’da ibadet ve ahlak ilişkisi:
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YORUMLAYALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	 “İslam’da	İbadet-Ahlak	İlişkisi”	konusu	işlendikten	sonra	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere		 	
	 dağıtılır.
2.	 Öğrencilerden	çalışma	kâğıdında	yer	alan	ayetleri	“İbadet	ve	Ahlak”	kapsamında	yorumlamaları		
	 ve	yorumlarını	boş	bırakılan	yerlere	yazmaları	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

30 dk.

26
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Aşağıda verilen ayetleri ibadet kapsamında yorumlayınız. Yorumlarınızı boş bırakılan 
yerlere yazınız.

“Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): 
Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua 
edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde 
(kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana 
inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” 
                                
           (Bakara suresi, 186. ayet.)

“Kitap’tan sana vahyolunanı oku, namazı 
dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan 
ve fenalıktan alıkoyar...” 

                                
           (Ankebût suresi, 45. ayet.)

“Bu hayvanların etleri de kanları da Allah’a 
ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak sizin 
takvanızdır...” 

                                
           (Hac suresi, 37. ayet.)

“... Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size 
nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, 
hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir...”
 
                                
          (İbrâhîm suresi, 7. ayet.)

“Allah; O’ndan başka tanrı yoktur; müminler 
de yalnız O’na dayanıp güvensinler.”

                                
            (Teğâbün suresi, 13. ayet.)
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RÖPORTAJ

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	Bu	etkinlik,	“İslam’da	İbadet-Ahlak	İlişkisi”	konusu	işlendikten	sonra	yapılmalıdır.	
2.	Öğrenciler	dörder	kişilik	gruplara	ayrılır.	Gruplara,	cami	ziyareti	yaparak	cami	imamı	ile	
	 röportaj	yapma	görevi	verilir.
3.	 İlk	grup	namaz,	ikinci	grup	oruç,	üçüncü	grup	hac	umre	ve	kurban,	dördüncü	grup	
	 zekât-sadaka	ve	fitre	ibadetleri	hakkında	röportaj	yapar.
4.	Öğrenciler,	cami	imamına,	ibadet	ve	ahlak	ilişkisi	hakkında	sorular	sormaları	konusunda		 	
	 yönlendirilir.
5.	Öğrenciler,	kendi	sorularıyla	birlikte	Ek-1’deki	sorulardan	da	istifade	ederek	röportaj	
	 sorularını	hazırlarlar.
6.	Bu	görev	için	bir	hafta	süre	tanınır.
7.	Öğrenciler	yaptıkları	röportajları	rapor	hâlinde	veya	video	çekimi	şeklinde	sunabilirler.
8.	Öğrencilerin	yapmış	olduğu	çalışmalar	sınıfta	sergilenirken	soru	ve	cevaplar	ile	etkinlik		 	
	 tamamlanır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

Bir	Hafta

27
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EK-127 RÖPORTAJ

Aşağıdaki sorulardan da istifade ederek kendi röportaj sorularınızı 
hazırlayabilirsiniz.

1. Bu ibadeti yerine getiren kişiler nasıl bir toplumsal / sosyal etkinlik 
yapmaktadır?

2. Bu ibadeti yapmaya yeni başlayan kişilerde hangi davranış farklılıkları 
gözlemlenmektedir?

3. Bu ibadeti devamlı yapan kişilerde ne tür olumlu toplumsal davranışlar 
gözlemlenmektedir?

4. İbadete katılanların kalabalık olması, kişileri ve toplumu nasıl 
etkilemektedir?

5. İbadet ortamında bulunanlar başka hangi sosyal etkinliklere de 
katılabilmektedir?

…………… İbadeti
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BROŞÜR HAZIRLAMA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	 Etkinlik	öncesinde	öğrencilerden	“İslam’da	İbadet-Ahlak	İlişkisi”	konusunu	araştırmaları	
	 istenir.
2.	 Etkinlik	saatinde	öğrencilere,	“İslam’da	İbadet-Ahlak	İlişkisi”	konusunda	bilgilendirici	bir	
	 broşür	hazırlamaları	söylenir.	Öğrenciler	isterlerse	bu	broşürleri	çevrelerine	dağıtabileceklerdir.
3.	Öğrencilere,	hazırladıkları	broşürlerde,	genel	olarak	ibadet-ahlak	ilişkisinden	
	 bahsedebilecekleri	gibi,	özel	olarak	namaz,	oruç	ve	sadaka	gibi	ibadetlerin	güzel	ahlaka	
	 yönelmedeki	etkileri	üzerinde	de	durabilecekleri	söylenir.	
4.	Bu	etkinlikle	nasıl	bir	sonuca	ulaşılmak	istendiği	açıklanır.
5.	Öğrencilere	bir	A4	kâğıdını	broşür	şeklinde	nasıl	katlayacakları	gösterilir.
6.	Tasarımın	tamamen	kendilerine	ait	olduğu	ve	bu	konuda	serbest	oldukları	belirtilir.

Hazırlanan	broşürler	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	değerlendirilir.

40 dk.

28
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20 dk.

29OKUYALIM YAZALIM 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	 Ünitenin	sonunda	yapılabilecek	bir	tekrar	etkinliğidir.
2.	 Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılarak	çalışma	kâğıdının	doldurulması	için	20	dakika	
	 süre	verilir.
3.	 Verilen	süre	bittiğinde	cevaplar	kontrol	edilir.
4.	 Çalışma	kâğıdını	doğru	bir	şekilde	tamamlayan	öğrenciler	tebrik	edilir.
5.	 Seçilen	çalışmalar	panoda	sergilenir.
6.	 Öğrencilerin	çalışmaları	değerlendirilirken	Ek-2’de	yer	alan	cevaplar	kullanılabilir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.
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29 OKUYALIM YAZALIM 

Aşağıdaki paragrafı okuyup ibadetlerin bireye ve topluma ne gibi 
faydaları olduğunu, alttaki bölüme yazınız.                        

İbadet Bize Ne Kazandırır?
Allah’ı (c.c.) severek O’na yönelen insan, bu sevgisinin sonucu olarak 
ibadet eder. Aslında ibadetin tek bir gayesi vardır: Allah’ın (c.c.) rıza-
sını kazanmak. İbadetler sadece bu amacı yerine getirmek için yapıl-
makla beraber, hem kişiye hem de topluma birtakım faydalar sağlar.

İbadetin bireysel ve toplumsal faydaları arasında şunlar 
zikredilebilir:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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EK-2

1 İnsanın Allah (c.c.) ile ilişkisini güçlendirir.

İnsanın hayatına anlam katar.

İç huzuru sağlar.

Dengeli ve huzurlu bir yaşama biçimi oluşturur.

İnsanı manevi yönden tedavi eder.

İnsanın ruh dünyasını geliştirir.

İnsanı yüksek ahlaki duygu ve tutumlara yöneltir.

İnsana güzel alışkanlıklar kazandırır.

İnsana sabrı ve diğerkâmlığı öğretir.

İnsana uyumlu kişilik özellikleri kazandırır.

İnsanda güven duygusunu geliştirir.

İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.

İnsanı kötülüklerden alıkoyar.

Bireyin toplumsallaşmasına katkı sağlar.

Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunur.

Toplumda yardımlaşmayı teşvik eder.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

29 OKUYALIM YAZALIM 
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KOMPOZİSYON YAZALIM

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet
1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.

1.	Ünitenin	sonunda	yapılabilecek	bir	etkinliktir.
2.	Aşağıdaki	kavramlar	tahtaya	yazılarak	bu	kavramların	her	biriyle	ilgili	kısa	açıklamalar		 	
	 yapılır.
	 •	Mükellef,	ihsan,	birr,	ibadet,	salih	amel,	ihlas,	farz,	sünnet,	haram,	helal,	dua
3.	 İlk	derste,	öğrencilerin	bu	kavramlar	hakkındaki	düşünceleri	dinlenir.	Önemli	görülen	ifadeler		
	 tahtaya	yazılır.
4.	 İkinci	derste,	öğrencilerden,	yukarıdaki	kavramları	da	kullanarak;	
	 •	“Allah	(c.c.)	katında	kabul	edilebilecek	bir	ibadet,	hangi	duygu	ve	düşünceler	içerisinde	
	 yapılmalıdır?	
	 •		badetlerin	kişiyi	hangi	açılardan	geliştirmesi	beklenir?”	
	 soruları	çerçevesinde	birer	kompozisyon	yazmaları	istenir.
5.	 Seçilen	ilk	üç	kompozisyon	sınıf	panosunda	sergilenir.

Öğrencilerin	kompozisyonları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	değer-
lendirilir.

40+40 dk.

30



6362
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31İLKELER ÇIKARALIM 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1.	 Öğrencilerden,	aşağıda	meali	verilen	Bakara	suresinin	177.	ayetini	defterlerine	yazmaları	istenir.

2.	 Öğrencilerden,	bu	ayetten	ilkeler	çıkarmaları	ve	bu	ilkeleri	defterlerine	yazmaları	istenir.
3.	 Listelenen	ilkeler	sınıfta	yüksek	sesle	okunur	ve	tahtaya	yazılır.
4.	 Öğrencilerden,	listelenen	ilkelerle	ilgili	günlük	hayatlarından	örnekler	vermeleri,	verilen	
	 örnekleri		iyilik	ve	kötülük	kapsamında	değerlendirmeleri	istenir.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

“Yüzlerinizi	doğuya	ve	batıya	çevirmeniz	 iyilik	değildir.	Asıl	 iyilik	 kişinin	Allah’a,	ahiret	
gününe,	 meleklere,	 kitaba	 ve	 peygamberlere	 iman	 etmesi;	 sevdiği	 maldan	 yakınla-
ra,	yetimlere,	yoksullara,	yolda	kalmışlara,	yardım	 isteyenlere	ve	özgürlüğünü	kaybet-
miş	 olan	 kölelere	 harcaması;	 namazı	 kılıp	 zekâtı	 vermesidir.	 Böyleleri	 anlaşma	 yap-
tıklarında	 sözlerini	 tutarlar;	 darlıkta,	 hastalıkta	 ve	 savaş	 zamanında	 sabrederler.	 İşte	
doğru	 olanlar	 bunlardır	 ve	 işte	 takva	 sahipleri	 bunlardır.”	 (Bakara	 suresi,	 177.	 ayet.)
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6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

ARAŞTIRMA ÖDEVİ

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	Öğrencilerden	Bakara	suresinin	177.	ayeti	hakkında	bir	araştırma	yapmaları	istenir.
2.	Öğrencilere	araştırma	görevi	için	bir	hafta	süre	verilir.	
3.	Öğrenciler	araştırmalarını	yaparken	
	 	 https://kuran.diyanet.gov.tr/,
	 	 https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/	ve	
	 	 https://islamansiklopedisi.org.tr/	kaynaklarından	yararlanabilirler.	
4.	Öğrencilere	Ek-1’deki	form	dağıtılarak	araştırmalarında	bu	formu	kullanmaları	söylenir.
5.	Güzel	hazırlanmış	üç	araştırma	sınıf	panosuna	asılır,	bu	çalışmaları	yapan	öğrenciler	etkinlik		 	
	 notu	ile	ödüllendirilir.

Öğrencilerin	yapmış	olduğu	araştırmalar	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçek-
leşmediği	değerlendirilir.

Bir	Hafta

32
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EK-132 ARAŞTIRMA ÖDEVİ
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Ayetin Meali: 

Ayetin Nüzul Sebebi (Eğer Varsa):

Ayet ile İlgili Hadisler (Eğer Varsa):

Ayette Geçen Önemli Kavramlar:

Ayetin Tefsiri:

Ayetin İman-Amel-Ahlak Kavramlarıyla İlişkisi:

Ayetin Yer Aldığı Sure ve Bağlamı: 

Ayetin Nazil Olduğu Yer (Mekki / Medeni):

Bakara Suresi 177. Ayet

Aşağıdaki formu kullanarak Bakara suresinin 177. ayeti hakkında bir 
araştırma yapınız.
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6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

İLKE ÇIKARMA 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	 Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılır.
2.	Öğrencilerden,	Bakara	suresi	177.	ayetin	mealini	okuyarak	verilen	soruları	cevaplamaları	
	 istenir.
3.	 Cevaplama	için	verilen	sürenin	sonunda	çalışma	kâğıtları	toplanarak	gönüllü	öğrencilerin	
	 çalışmaları	arkadaşlarına	okunur.
4.	Bu	ayette	vurgulanan	hususlar	özetlenerek	etkinlik	sonlandırılır.

Soru	ve	cevaplarla	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	edilir.

30 dk.

33



6766 6766

EK-133 İLKE ÇIKARMA 

Aşağıdaki soruları ayet mealine göre cevaplandırınız.

1. Takva sahipleri kimlerdir?

2. İyilik ne demektir?

3. Bu ayette vurgulanan değerler nelerdir?

4. Bu ayetten çıkardığınız ilkeler nelerdir?

“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin 
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi; 
sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım 
isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcaması; namazı 
kılıp zekâtı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; 
darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar 
bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.” 
(Bakara suresi, 177. ayet.).

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................
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1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

CEVAP BENDE  

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	 Etkinlik	öncesinde,	Ek-1’deki	kavramlar	ve	tanımlar	kartlara	yazılarak	hazırlanır.
2.	 Kartlar	karışık	bir	şekilde	öğrencilere	dağıtılır.	İlk	soru	kâğıdı	öğretmende	kalır.
3.	 Kartta	bulunan	soru	öğretmen	tarafından	sınıfa	sorulur.
4.	Sorunun	cevabının	yazılı	olduğu	karta	sahip	öğrenci,	“Cevabı	bende!”	der	ve	doğru	cevabı		 	
	 söyledikten	sonra	kartındaki	soruyu	sınıfa	sorar.	
5.	Elindeki	kartta	doğru	cevabın	yazdığını	anlayan	öğrenci	“Cevabı	bende!”	der.	O	da	kendi	
	 kartındaki	soruyu	sınıfa	sorar	ve	kartlar	bitene	kadar	oyun	devam	eder.

Öğrencilerin	performansları	gözlemlenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
kontrol	edilir.

40 dk.

34
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EK-134 CEVAP BENDE  

Boyun eğmek, itaat 
etmek, saygı duymak, 

kulluk etmek ve tapınmak 
gibi anlamlara gelen dinî 

kavram nedir
?

Kulluk ve ibadet eden, 
Allah’ın (c.c.) emirlerini 

içtenlikle yerine getiren, 
bütün varlığıyla Allah’a 
(c.c.) yönelen ve İslam 
dininin gereklerini ger-
çek anlamıyla yaşayan 

kimseye ne denir?

İbadet edilen yer, iba-
dethane ve tapınağa ne 

isim verilir?

Dinin emirlerini yerine 
getirmek ve yasakların-
dan kaçınmakla sorum-
lu tutulan kimseye ne 

denir?

Dinen yükümlü sayılan 
insanların davranışları ve 
bunlarla ilgili hükümler 

bütününe ne denir?

Dinin mükelleften yapıl-
masını kesin ve bağlayıcı 

şekilde istediği iş ve 
davranışlara ne denir?

Dinen sorumlu sayılan 
her Müslüman’ın yapması 
gereken davranışlara ne 

denir?

Bazı Müslümanların 
yapmasıyla diğerlerinin 
üzerinden sorumluluğu 
kalkan davranışlara ne 

denir?

Hz. Peygamber’in bazen 
yapıp bazen terk ettiği 
iş, davranış ve ibadetle-

re ne denir?

İBADET

MÜKELLEF

FARZ-I AYN

MABET

FARZ

ÂBİT

EF’AL-İ MÜKELLEFİN

FARZ-I KİFÂYE
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EK-134 CEVAP BENDE  

Allah’ın (c.c.) kesin ola-
rak yasakladığı söz ve 
davranışlara ne denir?

Hz. Peygamber’in farz 
ve vacip dışında yaptığı 
veya yapılmasını tavsiye 
ettiği davranışlara ne 

denir?

Tutum ve davranışlar-
da sadece Allah’ın (c.c.) 
hoşnutluğunu gözetme, 
sözün öze uyması, ri-

yakârlıktan ve ikiyüzlü-
lükten uzak durmak ne 

demektir?

Allah’a (c.c.), melekleri-
ne, kitaplarına, peygam-
berlerine, ahiret gününe, 
hayrı ve şerri ile kadere 

inanmaya ne denir?

Hz. Peygamber’in farz ve 
vacibin yanı sıra devamlı 
yaptığı, çok az terk etti-
ği iş, davranış ve ibadet-

lere ne denir?

İslam’a göre haram ol-
madığı hâlde istenmeyen, 

hoş görülmeyen söz ve 
davranışlara ne denir?

Yapılması farz seviye-
sinde olmayan fakat 

sünnetten daha kuvvetli 
olan dinî hükümlere ne 

denir?

İnsanın, Allah’ın (c.c.) 
huzurunda olduğunu his-
setmeye çalışarak O’nu 
görüyormuşçasına iba-

detlerini yerine getirme-
sine ne denir?

Dinen yapılması kesin 
ve bağlayıcı olmaksızın 
istenen ve terk edilme-
si kınanmayan işlere ne 

denir?

SÜNNET-İ GAYR-I 
MÜEKKEDE

HARAM SÜNNET

İHLAS

MEKRUH

İMAN

VACİP

SÜNNET-İ MÜEKKEDE

İHSAN
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EK-1

70

34 CEVAP BENDE  

Mükellefin yapıp yapma-
makta serbest bırakıldı-
ğı fiiller anlamına gelen 

terim nedir?

Bakara suresinin 177. 
ayetinde, iman ve ibadet 
başta olmak üzere her 
türlü iyilik, ihsan, itaat, 
doğruluk, gibi manalarda 
kullanılan kavram nedir?

Kendisine ibadet edilen, 
tapınılan varlığa, ilaha ne 

denilmektedir?

İyi, güzel, faydalı, se-
vaba ve Allah’ın (c.c.) 
rızasına sebep olacak, 

haram sınırına girmeksi-
zin kişinin iman, iyi niyet 
ve ihlas ile yapmış olduğu 

davranışlara ne denir?

Bireyin üzerine düşen 
görevleri yerine getir-
mesi ve kendi davranı-
şının sonuçlarına sahip 
çıkabilmesine ne denir?

Allah’a (c.c.) yaklaşılan 
şey anlamına gelen, O’na 
yakınlık sağlamak ama-
cıyla yerine getirilen 

ibadet nedir?

Herhangi bir işte elinden 
geleni yaptıktan sonra 

sonucu için Allah’a (c.c.) 
sığınmaya ve güvenmeye 

ne denir?

Kulluk görevimizi yerine 
getirmek, Allah’ı (c.c.) 
sıkça anmak için günün 

belli vakitlerinde yapılan 
ibadet nedir?

MUBAH

SALİH AMEL

TEVEKKÜL

MENDUP

MABUT

KURBAN

BİRR

SORUMLULUK

NAMAZ
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1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

BİLGİ YARIŞMASI   

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	 Etkinlik	öncesinde,	aşağıdaki	sorular	bir	kâğıda	yazılarak	hazırlanır.
	 •		Boyun	eğmek,	itaat	etmek,	saygı	duymak,	kulluk	etmek	ve	tapınmak	gibi	anlamlara	gelen		 	
	 dinî	kavram	nedir?	İBADET
	 •	Kulluk	ve	ibadet	eden,	Allah’ın	(c.c.)	emirlerini	içtenlikle	yerine	getiren,	bütün	varlığıy-	 	
	 la	Allah’a	(c.c.)	yönelen	ve	İslam	dininin	gereklerini	gerçek	anlamıyla	yaşayan	kimseye		 	
	 ne	denir?	ÂBİT 
	 •	İbadet	edilen	yer,	ibadethane	ve	tapınağa	ne	isim	verilir?	MABET
	 •		Dinin	emirlerini	yerine	getirmek	ve	yasaklarından	kaçınmakla	sorumlu	tutulan	kimseye	ne			
	 denir?	MÜKELLEF
	 •		Dinen	yükümlü	sayılan	insanların	davranışları	ve	bunlarla	ilgili	hükümler	bütününe	ne	denir?			
 EF’AL-İ MÜKELLEFİN
	 •	Dinin	mükelleften	yapılmasını	kesin	ve	bağlayıcı	şekilde	istediği	iş	ve	davranışlara	ne	denir?			
 FARZ
	 •		Hz.	Peygamber’in	bazen	yapıp	bazen	terk	ettiği	iş,	davranış	ve	ibadetlere	ne	denir?	
 SÜNNET-İ GAYR-I MÜEKKEDE
	 •		Dinen	sorumlu	sayılan	her	Müslüman’ın	yapması	gereken	davranışlara	ne	denir?	
 FARZ-I AYN
	 •		Allah’ın	(c.c.)	kesin	olarak	yasakladığı	söz	ve	davranışlara	ne	denir?	HARAM
	 •	Bazı	Müslümanların	yapmasıyla	diğerlerinin	üzerinden	sorumluluğu	kalkan	davranışlara	ne			
	 denir?	FARZ-I KİFÂYE
	 •		Hz.	Peygamber’in	farz	ve	vacip	dışında	yaptığı	veya	yapılmasını	tavsiye	ettiği	davranışlara	
	 ne	denir?	SÜNNET
	 •	Tutum	ve	davranışlarda	sadece	Allah’ın	(c.c.)	hoşnutluğunu	gözetme,	sözün	öze	uyması,	
	 riyakârlıktan	ve	ikiyüzlülükten	uzak	durmak	ne	demektir?	İHLAS
	 •	Allah’a	(c.c.),	meleklerine,	kitaplarına,	peygamberlerine,	ahiret	gününe,	hayrı	ve	şerri	ile	
	 kadere	inanmaya	ne	denir?	İMAN
	 •	İslam’a	göre	haram	olmadığı	hâlde	istenmeyen,	hoş	görülmeyen	söz	ve	davranışlara	ne	
	 denir?	MEKRUH
	 •		İnsanın,	Allah’ın	(c.c.)	huzurunda	olduğunu	hissetmeye	çalışarak	O’nu	görüyormuşçasına		 	
	 ibadetlerini	yerine	getirmesine	ne	denir?	İHSAN
	 •	Yapılması	farz	seviyesinde	olmayan	fakat	sünnetten	daha	kuvvetli	olan	dinî	hükümlere	ne		 	
	 denir?	VACİP

40 dk.
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	 •		Dinen	yapılması	kesin	ve	bağlayıcı	olmaksızın	istenen	ve	terk	edilmesi	kınanmayan	işlere	
	 ne	denir?	MENDUP
	 •		Mükellefin	yapıp	yapmamakta	serbest	bırakıldığı	fiiller	anlamına	gelen	terim	nedir?	
 MUBAH
	 •		Bakara	suresinin	177.	ayetinde,	iman	ve	ibadet	başta	olmak	üzere	her	türlü	iyilik,	ihsan,	
	 itaat,	doğruluk,	gibi	manalarda	kullanılan	kavram	nedir?	BİRR
	 •		Kendisine	ibadet	edilen,	tapınılan	varlığa,	ilaha	ne	denilmektedir?	MABUT

2.	Öğrencilerden	dörder	kişilik	gruplar	oluşturulur.
3.	Hazırlanan	sorular	sınıfın	geneline	sorulur.
4.	Her	soru	sorulduktan	sonra	cevabın	kâğıda	yazılması	için	gruplara	15	saniye	süre	verilir.
5.	 Süre	sonunda	gruplar,	yazdıkları	cevabı	yukarıya	kaldırır	ve	doğru	cevap	verenlerin	grubuna	bir		
	 puan	yazılır.
6.	 Bütün	sorular	bittikten	sonra	birinci	olan	grup	tebrik	edilir.
       

Öğrencilerin	performansları	gözlemlenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
kontrol	edilir.
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1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

BULMACA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	 Ek-1’de	yer	alan	bulmaca	öğrencilere	dağıtılır.
2.	Öğrencilere	bu	çalışma	için	20	dakika	süre	verilir.
3.	 Sürenin	sonunda	cevaplar	kontrol	edilir.

Öğrencilerin	bulmacaları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	
edilir.

20 dk.
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EK-136 BULMACA

2. Allah (c.c.) tarafından, yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah olan fiiller 
ve emirler.
4. Sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek, içten ve samimi olmak.
6. Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimse.
7. Yapılmasına izin verilen ve dinen serbest olan fiiller.
11. İyilik ve hayrın her çeşidi.
12. İyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, yaptığı işi güzel yapmak, bağışlamak, bağışta 
bulunmak, ikram etmek.
13. Yapılması Yüce Allah tarafından yasaklanan fiiller.
15. Daha önce mevcut olmayan ve sonradan meydana çıkan inançlar, ameller.
16. Müminlerin Allah’ın (c.c.) rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için O’nun emirlerine 
uyup yasaklarından kaçınması.
17. İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak.
18. Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabilerin yapmış olduğu olumlu davra-
nışları onaylaması.
19. Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler.

1. İnsanın Allah’a (c.c.) yakınlaşmak niyetiyle yaptığı tüm güzel iş ve davranışlar.
3. Allah (c.c.) katında geçerli olan hak din.
5. Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi kınanmayan işler.
6. İslam’a göre haram olmadığı hâlde hoş görülmeyen söz ve davranışlar.
8. Kulluk ve ibadet eden, Allah’ın (c.c.) emirlerini içtenlikle yerine getiren.
9. Bir şeyi önceden isteyip düşünmek ve o davranışa yönelmek.
10. Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamber’in de yapmış 
olduğu ibadetler ve davranışlar.
14. Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık, ilah, rab.
17. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller.

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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EK-136 BULMACA
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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20 dk.

37KELİME AVI

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1.	Ünitenin	sonunda	yapılabilecek	bir	tekrar	etkinliğidir.
2.	Ek-1’deki	bulmaca	öğrencilere	dağıtılarak	20	dakika	süre	verilir.
3.	Öğrencilerden,	ünitedeki	kavramların	yer	aldığı	bulmacayı	çözmeleri	istenir.	

Öğrencilerin	bulmacaları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	
edilir.
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37 KELİME AVI

Verilen	kavramları	harf	tablosundan	bularak	işaretleyiniz.	
Kelimeler	soldan	sağa,	yukarıdan	aşağıya,	çapraz	veya	tersten	yerleştirilmiş	olabilir.

NİYET
MEKRUH
ÂBİT
İHSAN
VACİP
MUBAH

NAFİLE
HARAM
FARZ
MABUT
MENDUP

SALİH AMEL
SÜNNET
MÜKELLEF
BİD’AT
HELAL

İSLAM
MABET
İHLAS
İBADET
BİRR

Q V R U M E L M H Ş Z K T H Z

E S U H M E K R U H F P E P R

P Z A F H A R A M V E S D Ş A

İ S V L Ğ T A D İ B L A A Z F

C K Ü K İ P Ş B V T L L B V R

A F V N B H B T F E E H İ R E

V D Ş F N Ş A Ğ P Y K İ İ Z L

M U B A H E F M H İ Ü B K P İ

Ğ Ö K Ö Z F T Ş E N M B H Z F

T İ B Â L A L E H L B V K P A

D Z T P T Ö F Ö İ S L A M Z N

V G M A B U T V K İ H S A N Z

Ğ P P U D N E M Ö Z M A B E T
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20 dk.

38BOŞLUK DOLDURMA

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1.	Ünitenin	sonunda	yapılabilecek	bir	tekrar	etkinliğidir.
2.	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılarak	20	dakika	süre	verilir.
3.	Öğrencilerden,	verilen	kavramları	tanımlarıyla	eşleştirmeleri	istenir.

Öğrencilerin	çalışma	kâğıtları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
değerlendirilir.
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38 BOŞLUK DOLDURMA

1. _____________ : Allah (c.c.) tarafından yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi 
günah olan fiiller ve emirler.

2. _____________ : Sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek, içten ve samimi olmak.

3. _____________ : Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu 
tutulan kimse.

4. _____________ : Yapılmasına izin verilen ve dinen serbest olan fiiller.

5. _____________ : İyilik ve hayrın her çeşidi.

6. _____________ : İyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, yaptığı işi güzel yapmak, bağışla-
mak, bağışta bulunmak, ikram etmek.

7. _____________ : Yapılması Yüce Allah tarafından yasaklanan fiiller.

8. _____________ : Daha önce mevcut olmayan ve sonradan meydana çıkan inançlar, ameller.

9. _____________ : Müminlerin Allah’ın (c.c.) rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için O’nun 
emirlerine uyup yasaklarından kaçınması.

10. _____________ : İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak.

11. _____________ : Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabilerin yapmış olduğu 
olumlu davranışları onaylaması.

12. _____________ : Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî 
hükümler.

13. _____________ : İnsanın Allah’a (c.c.) yakınlaşmak niyetiyle yaptığı tüm güzel söz, iş ve 
davranışlar.

14. _____________ : Allah (c.c.) katında geçerli olan hak din.

15. _____________ : Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi 
kınanmayan işler.

16. _____________ : İslam’a göre haram olmadığı hâlde hoş görülmeyen söz ve davranışlar.

17. _____________ : Kulluk ve ibadet eden. Allah’ın (c.c.) emirlerini içtenlikle yerine getiren.

18. _____________ : Bir şeyi önceden isteyip düşünmek ve o davranışa yönelmek.

19. _____________ : Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygam-
ber’in de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar

20. _____________ : Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık, ilah, rab.

21. _____________ : Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller.

NİYET
MEKRUH

ÂBİT
İHSAN
VACİP

MUBAH

NAFİLE
HARAM
FARZ

MABUT
MENDUP

SALİH AMEL
SÜNNET

MÜKELLEF
BİD’AT
HELAL

İSLAM
MABET
İHLAS

İBADET
BİRR

Aşağıdaki	kavramları	anlamlarına	uygun	olarak	boşluklara	yerleştiriniz.
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25 dk.

39EŞLEŞTİRME

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1.	Ek-1’deki	çalışma	kâğıdı	öğrencilere	dağıtılarak	25	dakika	süre	verilir.
2.	Öğrencilerden	verilen	kavramları	ilgili	ayet	mealiyle	eşleştirmeleri	istenir.

Öğrencilerin	çalışma	kâğıtları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
değerlendirilir.
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39 EŞLEŞTİRME

1. “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman 
etmiş olduğunuz Allah’tan korkun.” (Mâide suresi, 88. ayet.) (………………)

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

3. “Andolsun, Allah’ın Resul’ünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 
21. ayet.) (………………)

4. “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günah-
larınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i 
İmrân suresi, 31. ayet.) (………………)

5. “De ki: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de 
doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet 
ver.” (İsrâ suresi, 80. ayet.) (………………)

6. “Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir 
hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile 
veririz.” (Nahl suresi, 97. ayet.) (………………)

7. “Ey rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve müminle-
ri bağışla!” (İbrâhîm suresi, 41. ayet.) (………………)

8. “…Kim rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve rabbine ibadette kim-
seyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet.) (………………)

9. “Biz sana Kitab’ı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlasla 
yalnız Allah’a ibadet et!”  (Zümer suresi, 2. ayet.) (………………)

10. “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha suresi, 5. 
ayet.) (………………)

11. “Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır…” (Mâide suresi, 5. ayet.) 
(………………)

Verilen	kavramları	ilgili	ayet	mealiyle	eşleştiriniz.	Bir	kavram	birden	fazla	ayet	mealiyle	eşleşebilir.

NİYET

DUA

 FARZ

SALİH AMEL

İHLAS

 İBADET

İMAN

HARAM

HELAL

 İSLAM

SÜNNET
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12. “Allah’ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah’a kul-
luk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.” (Nahl suresi, 114. ayet.) (………………)

13. “Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu, kendi-
sinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i 
İmrân suresi, 85. ayet.) (………………)

14. “Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!” (Zümer suresi, 66. ayet.) 
(………………)

15. “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı 
gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara suresi, 186. ayet.) 
(………………)

16. “Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adı-
na kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa haksızlığa sapmadıkça, sınırı 
aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.” 
(Bakara suresi, 173. ayet.) (………………)

17. “… Kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah’a teslim ederse 
rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeye-
cekler de.” (Bakara suresi, 112. ayet.) (………………)

18. “Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.” (Mü’min 
suresi, 19. ayet.) (………………)

19. “Peygamber, rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de 
(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 
ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, 
itaat ettik. Ey rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.” dediler.” (Bakara sure-
si, 285. ayet.) (………………)

20. “… Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi 
cehennem azabından koru…” (Bakara suresi, 201. ayet.)  (………………)

21. “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve 
(yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!” (Âl-i 
İmrân suresi, 147. ayet.) (………………)

22. “Rabbim! Bağışla, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” 
(Mü’minûn suresi, 118. ayet.) (………………)

23. “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse 
(bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisâ suresi, 80. ayet.) (………………)

39 EŞLEŞTİRME
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1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 
3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 
5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

KELİME AVI 

ÜNİTE 3: İslam ve İbadet

1.	Ünitenin	sonunda	yapılabilecek	bir	tekrar	etkinliğidir.
2.	Ek-1’deki	bulmaca	öğrencilere	dağıtılarak	20	dakika	süre	verilir.
3.	Öğrencilerden,	ünitedeki	kavramların	yer	aldığı	bulmacayı	çözmeleri	istenir.	

Öğrencilerin	bulmacaları	incelenerek	kazanımın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	kontrol	
edilir.

20 dk.

40
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EK-140 KELİME AVI 

KAVRAMLAR BULMACA

  TAKVA

  İHSAN

  UMRE

  İBADET

  AMEL

  NİYET

  İHLAS

  FARZ

  VACİP

  MENDUP

  MUBAH

  MEKRUH

  HARAM

  SÜNNET

  BİD’AT

  DUA

  ZİKİR

  ŞÜKÜR

  TÖVBE

  NAMAZ

  ORUÇ

  ZEKÂT

  HAC

  SADAKA

  KURBAN

Z H A R A M J T E Y İ N

O R U Ç M E N D U P T Y

R E S Ü N N E T Y Q Ö G

N R H A C İ H S A N V T

A M İ B A D E T T U B A

B U A T H A B U M H E K

R V M F A Z A M A N A E

U P A E R D B K Z M R Z

K N A C K Ü İ P A R E A

Y Z İ K İ R K B I D A L

İ H L A S P U Ü T U A F

T A K V A I T H Ş A W S

Verilen	kavramları	harf	tablosundan	bularak	işaretleyiniz.	
Kelimeler	soldan	sağa,	yukarıdan	aşağıya,	çapraz	veya	tersten	yerleştirilmiş	olabilir.
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Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım.

Kelime anlamı:

Boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak.

Terim anlamı:

Müminin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine 
getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması.

Farz olan ibadetler:

Namaz, oruç, zekât, hac.

Farz dışındaki ibadetler:

Farz olan ibadetler dışında yapılan bütün salih ameller, nafile 
namazlar, nafile oruçlar, kurban, umre, sadaka, ana babaya iyi 
davranmak vs.

İBADET

3

9

DOLDURALIM

YAZALIM

Ef
’a
l-

i 
M

ük
el
le
fin

Anlamı: Allah’ın (c.c.) kesin ve bağlayıcı şekilde yapılmasını 
istediği iş ve davranışlardır.
Örnek: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek...

Anlamı: Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve 
davranışlardır.

Anlamı: Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve 
davranışlardır.
Örnek: Vitir ve bayram namazları ile kurban kesmek...

Örnek: Yemek, içmek, yürümek, koşmak...

Örnek: Kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar...

Örnek: Soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest 
alırken suyu israf etmek...

Örnek: Allah’a (c.c.) şirk koşmak, kumar oynamak...

Anlamı: Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın 
istenen ve terk edilmesi kınanmayan işlerdir.

Anlamı: İslam’a göre haram olmadığı hâlde istenmeyen, 
hoş görülmeyen söz ve davranışlardır.

Anlamı: Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı 
fiillerdir.

Hz. Peygamber’in farz 
ve vacip dışında yaptığı
veya yapılmasını tavsiye 
ettiği davranışlardır.

Anlamı: Hz. Peygamber’in 
farz ve vacibin yanı sıra 
devamlı yaptığı, çok az terk 
ettiği iş, davranış ve ibadet-
lerdir.

Örnek: Ezan, sabah namazı-
nın sünneti...

Anlamı: Hz. Peygamber’in 
bazen yapıp bazen terkttiği 
iş, davranış ve ibadetlerdir.

Örnek: İkindi ve yatsı na-
mazlarının ilk sünnetleri...

Sünnet-i müekkede:     Sünnet-i gayr-i 
 müekkede:

Vacip

Mubah

Mendup

Mekruh

Haram

Sünnet

Farz
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Aşağıda ibadetlerle ilgili bazı ifa-
deler verilmiştir.  Verilen her bir 
ifadenin dinî hükmüne karşılık gelen 
kutucuğu (x) ile işaretleyiniz.

Sı
ra

 N
o

1 Zekât vermek ve hac ibadetini 
yerine getirmek

Beş vakit namaz kılmak ve Ramazan 
orucu tutmak

Toplum için zaruri meslekleri icra 
etmek

Cenaze namazı kılmak

İlimle meşgul olmak, iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmak

Ramazan’da fıtır sadakası vermek

Bayram namazlarını kılmak

Kurban kesmek

Namazları cemaatle kılmak

Vitir namazı kılmak

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fa
rz

-ı 
A

yn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fa
rz

-ı 
Ki

fa
ye

Va
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p

Sü
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et

Sü
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et
-i 

m
üe
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e

Sü
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et
-i 
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m
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e

M
en

du
p

M
ub

ah
 

H
ar

am

M
ek

ru
h

Aşağıda ibadetlerle ilgili bazı ifa-
deler verilmiştir.  Verilen her bir 
ifadenin dinî hükmüne karşılık gelen 
kutucuğu (x) ile işaretleyiniz.

Sı
ra

 N
o

12 Sabah namazının sünnetini kılmak, öğle 
namazının ilk ve son sünnetlerini kılmak

Ezan okumak ve kamet getirmek

Bir cana haksız yere kıymak

İkindi ve yatsı namazlarının ilk 
sünnetlerini kılmak

Kuşluk ve teheccüd gibi nafile 
namazları eda etmek 

Selamlaşmak ve dişleri temizlemek 

Allah’a (c.c.) şirk koşmak

İkindi namazından sonra, güneşin batma-
sından az önce nafile namaz kılmak

Soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, 
abdest alırken suyu israf etmek 

Fakirlere zekâtın dışında yardımda bulunmak, gü-
ler yüzlü olmak gibi ahlakı güzelleştiren davranışlar 

Ramazan dışında tutulan nafile 
oruçlar   

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Fa
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

13

HÜKMÜ NEDİR?

BULALIM

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Ne demektir?

Farz

Vacip

Sünnet

Mendup

Mubah

Mekruh

Haram

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Allah’ın (c.c.) kesin ve bağlayıcı şekilde 
yapılmasını istediği iş ve davranışlardır.

Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât 
vermek...

Yemek, içmek, yürümek, koşmak...

Vitir ve bayram namazları ile kurban 
kesmek...

İkindi namazından sonra, güneşin bat-
masından az önce nafile namaz kılmak, 
abdest alırken suyu israf etmek...

Sabah namazının sünneti, ikindi ve 
yatsı namazlarının ilk sünnetleri, 
selamlaşmak, dişleri temizlemek...

Allah’a (c.c.) şirk koşmak, kumar 
oynamak, içki içmek...

Kuşluk ve teheccüd gibi nafile

namazlar...

Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı 
söz ve davranışlardır.

Hz. Peygamber’in farz ve vacip dışında 
yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği 
davranışlardır.

Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı 
olmaksızın istenen ve terk edilmesi 
kınanmayan işlerdir.

İslam’a göre haram olmadığı hâlde 
istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve 
davranışlardır.

Mükellefin yapıp yapmamakta serbest 
bırakıldığı fiillerdir.

Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı 
söz ve davranışlardır.
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İBADETLERLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

AMEL İHLASİLİM

1. NAMAZ 1. FARZ 1. ZİKİR

2. ZEKÂT 2. VACİP 2. ŞÜKÜR

3. FİTRE 3. SÜNNET 3. BİRR

4. ORUÇ 4. MENDUP 4. İNFAK

5. HAC 5. MUBAH 5. SADAKA

6. UMRE 6. MEKRUH 6. TÖVBE

7. KURBAN 7. HARAM 7. DUA

VAKTİ VE ŞEKLİ 
BELİRLİ İBADETLER

İBADETLERİN 
HÜKÜMLERİ

KAVRAMLAR:   
İLİM, DUA, HARAM, KURBAN, FİTRE, TÖVBE, MEKRUH, UMRE, SADAKA, VACİP, MUBAH, 
HAC, ORUÇ, MENDUP, İNFAK, BİRR, SÜNNET, ŞÜKÜR, ZEKÂT, İHLAS, NAMAZ, FARZ, 
ZİKİR

VAKTİ VE ŞEKLİ 
OLMAYAN İBADETLER

İBADET İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR

KAVRAMLAR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

1. AMEL
“ O (Allah) ki hanginizin en iyi işleri işleyeceğini denemek için hayatı ve 
ölümü yarattı.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

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

“Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan 
işleri kabul eder.” (Nesâî, Cihâd, 24.)

“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in 
yoludur. İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her 
uydurulan da, dalalettir.” (Ahmed b. Hanbel, III, 310.)

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün 
peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka 
uygun biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55.)

“... Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”  (Ra’d suresi, 
28. ayet.)

“Ey iman edenler! Rükû ve secde edin, rabbinize ibadet edin, hayır 
işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet.)

“Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine 
binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek 
sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım 
sadakadır. Yol göstermek sadakadır.” (Buhârî, Cihad, 72.)

“Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana 
yakardığı vakit yakaranın dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım 
da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” 
(Bakara suresi, 186. ayet.)

“Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o, günahtan vazgeçer, 
bağışlanma diler, Allah’a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları yapmaz, günah ve 
hataya geri dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Allah’ın, 
‘Yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur.’  ayetinde anlattığı pas işte budur.” 
(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83.)

“De ki: ‘Gelin, rabbinizin size yasak kıldığı şeyleri bildireyim: Ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın; ana babaya iyilik edin; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, 
sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın ve Allah’ın 
yasak kıldığı cana haksız yere kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları 
emretti.” (En’âm suresi, 151. ayet.)

2. BİRR

3. İBADET

4. DUA

5. TÖVBE

6. HARAM

7. İHLAS

8. ZİKİR

9. SÜNNET

10. TAKVA

11. NAMAZ
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1. FARZ : Allah (c.c.) tarafından yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah olan fiiller ve emirler.

2. İHLAS : Sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek, içten ve samimi olmak.

3. MÜKELLEF : Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimse.

4. HELAL : Yapılmasına izin verilen ve dinen serbest olan fiiller.

5. BİRR : İyilik ve hayrın her çeşidi.

6. İHSAN : İyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, yaptığı işi güzel yapmak, bağışlamak, bağışta bulunmak, ikram etmek.

7. HARAM : Yapılması Yüce Allah tarafından yasaklanan fiiller.

8. Bİ’DAT : Daha önce mevcut olmayan ve sonradan meydana çıkan inançlar, ameller.

9. İBADET : Müminlerin Allah’ın (c.c.) rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için O’nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınması.

10. MABET : İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak.

11. SÜNNET : Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabilerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylaması.

12. VACİP : Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler.

13. SALİH AMEL : İnsanın Allah’a (c.c.) yakınlaşmak niyetiyle yaptığı tüm güzel söz, iş ve davranışlar.

14. İSLAM : Allah (c.c.) katında geçerli olan hak din.

15. MENDUP : Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi kınanmayan işler.

16. MEKRUH : İslam’a göre haram olmadığı hâlde hoş görülmeyen söz ve davranışlar.

17. ÂBİT : Kulluk ve ibadet eden. Allah’ın (c.c.) emirlerini içtenlikle yerine getiren.

18. NİYET : Bir şeyi önceden isteyip düşünmek ve o davranışa yönelmek.

19. NAFİLE : Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamber’in de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar

20. MABUT : Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık, ilah, rab.

21. MUBAH : Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller.

Q V R U M E L M H Ş Z K T H Z

E S U H M E K R U H F P E P R

P Z A F H A R A M V E S D Ş A

İ S V L Ğ T A D İ B L A A Z F

C K Ü K İ P Ş B V T L L B V R

A F V N B H B T F E E H İ R E

V D Ş F N Ş A Ğ P Y K İ İ Z L

M U B A H E F M H İ Ü B K P İ

Ğ Ö K Ö Z F T Ş E N M B H Z F

T İ B Â L A L E H L B V K P A

D Z T P T Ö F Ö İ S L A M Z N

V G M A B U T V K İ H S A N Z

Ğ P P U D N E M Ö Z M A B E T

NİYET
MEKRUH
ÂBİT
İHSAN
VACİP
MUBAH

NAFİLE
HARAM
FARZ
MABUT
MENDUP

SALİH AMEL
SÜNNET
MÜKELLEF
BİD’AT
HELAL

İSLAM
MABET
İHLAS
İBADET
BİRR
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13. “Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu, 
kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden ola-
caktır.” (Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.) (İSLAM)

14. “Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!” (Zümer suresi, 66. 
ayet.) (İBADET)

15. “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kı-
lındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara suresi, 
186. ayet.) (FARZ)

16. “Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başka-
sının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa haksızlığa 
sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah ba-
ğışlayıcıdır, merhametlidir.” (Bakara suresi, 173. ayet.) (HARAM)

17. “… Kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah’a teslim 
ederse rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, 
onlar üzülmeyecekler de.” (Bakara suresi, 112. ayet.) (NİYET)

18. “Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.” 
(Mü’min suresi, 19. ayet.) (NİYET)

19. “Peygamber, rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler 
de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberle-
rine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yap-
mayız. İşittik, itaat ettik. Ey rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.” 
dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.) (İMAN)

20. “… Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik 
ver; bizi cehennem azabından koru…” (Bakara suresi, 201. ayet.)  (DUA)

21. “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı ba-
ğışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize 
yardım et!” (Âl-i İmrân suresi, 147. ayet.) (DUA)

22. “Rabbim! Bağışla, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısı-
sın.” (Mü’minûn suresi, 118. ayet.) (DUA)

23. “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çe-
virirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisâ suresi, 80. 
ayet.) (SÜNNET)

1. “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine 
iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun.” (Mâide suresi, 88. ayet.) (HELAL)

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

3. “Andolsun, Allah’ın Resul’ünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuş-
mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 
suresi, 21. ayet.) (SÜNNET)

4. “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eden-
dir.” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.) (SÜNNET)

5. “De ki: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yer-
den de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici 
bir kuvvet ver.” (İsrâ suresi, 80. ayet.) (DUA)

6. “Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel 
bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en 
güzeli ile veririz.” (Nahl suresi, 97. ayet.) (SALİH AMEL)

7. “Ey rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve mü-
minleri bağışla!” (İbrâhîm suresi, 41. ayet.) (DUA)

8. “…Kim rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve rabbine ibadette 
kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet.) (SALİH AMEL)

9. “Biz sana Kitab’ı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlasla 
yalnız Allah’a ibadet et!”  (Zümer suresi, 2. ayet.) (İHLAS)

10. “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha su-
resi, 5. ayet.) (İBADET )

11. “Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır…” (Mâide suresi, 5. 
ayet.) (HELAL)

12. “Allah’ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız 
Allah’a kulluk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.” (Nahl suresi, 114. 
ayet.) (HELAL)
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