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5. SINIF, DKAB, “ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ” ÜNİTESİ ÇALIŞMA KÂĞIDI 

* KÜLLİYE: Merkezinde caminin olduğu medrese, kütüphane, aşevi ve hastane gibi yapıların hepsinin 

bir arada bulunduğu yapılar topluluğuna denir. 

* AŞEVLERİ: Eskiden fakir ve yoksullar için yiyecek yardımı yapılan yerlere denir. 

* DARÜ’L-ACEZE: Yaşlıların ve kimsesizlerin barınması amacıyla yapılan yapılara denir. 

* İslam dininin etkisinde gelişen sanatlar şunlardır: Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür. 

 

CAMİNİN DIŞ KISIMLARI ŞUNLARDIR: 

* CAMİ:  Müslümanların ibadet yerine denir. 

* MESCİD: Caminin küçüğüne denir. 

* KUBBE: Caminin yarımay şeklindeki tavan kısmına denir. 

* MİNARE: Müezzinin ezan okuduğu, ince uzun yapıya denir. 

* ŞEREFE: Minarede yer alan balkona benzeyen bölüme denir. 

* ALEM: Minarelerin tepesindeki ay şeklindeki demir parçasına denir. 

* AVLU: Caminin içinde bulunduğu geniş alana (cami bahçesine) denir. 

* ŞADIRVAN: Camilerin çoğunlukla avlusunda yer alan abdest alma yerlerine denir. 

 

CAMİNİN İÇ KISIMLARI ŞUNLARDIR: 

* MİNBER: İmamın Cuma ve bayram günleri hutbe okumak için çıktığı merdivenli yere denir. 

* MİHRAP: İmamın namaz kıldırdığı yere denir. 

* VAAZ KÜRSÜSÜ: Konuşma yapan görevli kişilerin (imam hatip veya vâiz) önemli günlerde konuşma 

yaptığı kürsüye denir. 

BUNLARI DA BİLELİM:☺ 

- Ezan okuyan kişiye MÜEZZİN denir. İlk müezzin Bilâl-i Habeşî’dir. 

- Namaz kıldıran kişiye İMAM denir. 

- Müslümanları günde beş vakit namaza çağıran çağrıya EZAN denir. 

- Tekbir Allah’ı yüceltmek için okunur. Tekbiri besteleyen kişi ITRİ’dir. 

- Bestelen bu tekbir şöyledir: Allahuekber, Allahuekber. La ilâhe illallah-u-vallâh-u ekber. Allah-

u ekber ve-lillahi’l-hamd. 

- Peygamberimize dua içeren eserlere SALA denir. Cuma günleri, bayram günleri ve önemli 

günlerde okunur. 
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- Hz. Peygamber’in doğumunu ve hayatını övgü dolu sözlerle anlatan şiirlere MEVLİT denir. 

- En ünlü mevlit olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin şairi SÜLEYMAN ÇELEBİ’dir. 

- Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için okunan şiirlere İLAHİ denir. En güzel ilahileri yazanların 

başında Yunus Emre gelir. 

- Hz. Peygamber’i övmek amacıyla yazılan şiirlere NAAT denir. 

- Örf ve Adetlerimizden Dinin İzleri: 

Düğün, sünnet, isim koyma, bayramlaşma, kandil geceleri, aşure günü aşure yapmak… 

 

HZ. SÜLEYMAN’I (A.S.) TANIYALIM 

• İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. 

• Hz. Davud’un  (a.s.) oğludur. 

• Hem peygamberlik hem de krallık yapmıştır. 

• Rüzgâra hükmetme, kuşlar ve diğer canlılarla konuşabilme özelliği gibi çeşitli özellikleri vardır. 

• Mescid-i Aksa’yı inşa etmiştir. O, bu mabedin yapımı için büyük bir harcama yapmıştır. 

• Mescid-i Aksa’ya “Mukaddes Ev” anlamına gelen “Beytü’l-Makdis” de denir. 

 

ETKİNLİK: Resimlerde gördüğünüz yapıların isimlerini örnekteki gibi altlarına yazınız. 
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