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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet mu-

hafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymet-

li hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve 

hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini dü-

şünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İs-

tiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edil-

miş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 

bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 

bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emel-

leriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istik-

lâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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1.
ÜNİTE

ALLAH İNANCI

KONULAR
1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

2. Allah (c.c.) Yaradandır

3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir

4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir

5. Allah'ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

6. Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı



Evrende mükemmel bir uyum ve düzen vardır. Bu durum evrenin başıboş ve rastgele oluşmadı-
ğının göstergesidir. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla 
hayat bulmuştur. Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ise tüm bunları yaratanın bir ve tek 
olduğunu gösterir. Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da 
gelir.

BİLGİ KÜPÜ

ARAŞTIRALIM

1. ALLAH (C.C.) VARDIR VE BİRDİR

DÜŞÜNELİM

NOT EDELİM

� Bir şey kendiliğinden var olabilir mi? Neden? 
� İnsan, Allah’ın (c.c.) var olduğu sonucuna nasıl ulaşabilir?

TEVHİD
Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir kabul etmek, O’nun tek ve eşsiz 
olduğuna inanmak. 

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

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

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

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

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

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

Görsel 1. 1: Kâinattaki her şey Yüce 
Allah’ın varlığına ve birliğine bir delildir.

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite
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TAMAMLAYALIM

DEĞERLENDİRELİM

Sınıfta iki öğretmen olsaydı ne yapardınız? Evrende birden fazla yaratıcı olması hâlinde ne olur-
du?  Bu sorular ışığında aşağıdaki metni okuyarak Kerem'in söyleyeceklerini tamamlayınız.

Tevhid ile ilgili ayeti okuyarak Allah’ın (c.c.) varlığının delillerini yazınız.

5. sınıfa giden Kerem için sıradan bir gündü. Yine aynı saatte kalktı, kahvaltısını bitirdi ve her 
zamanki gibi okul hazırlıklarını tamamladıktan sonra hızlı adımlarla evden çıktı. Sınıfa geldi-
ğinde her şey aynı görünüyordu. Sırasına oturdu ve kitaplarını çıkardı. İlk ders matematikti. 
Tam matematik kitabını eline almışken Türkçe öğretmeni Ayşe Hanım’ı öğretmen masasına 
yaklaşırken gördü. Ayşe Hanım elindekileri hızlıca bırakıp ders anlatmaya koyuldu. Bütün 
sınıf şaşkınlıktan bir şey diyemedi. Herhâlde bir yanlışlık olmuştu. Nasıl olsa matematik öğ-
retmeni Hüseyin Bey gelince Ayşe Hanım da durumu anlar diye düşündüler. Kapı açıldığında 
Hüseyin Bey de sınıfı selamladıktan sonra hızlıca ders anlatmaya başladı. İki öğretmen de 
birbirinin farkına varmamış gibi ders anlatmaya devam ettiler. Kerem bir Türkçe dersini dinle-
meye çalışıyor, bir matematik kitabındaki soruyu çözmeye uğraşıyordu. İyice bunalan Kerem 
sonunda parmak kaldırdı ve söz istedi:

“ ..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................... ”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Şüphesiz, göklerin ve yerin yara-
tılışında, gece ile gündüzün birbiri 
ardınca gelişinde, insanlara yarar 
sağlayacak şeylerle denizde seyre-
den gemilerde, Allah’ın gökyüzün-
den indirip kendisiyle ölmüş toprağı 
dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her 
çeşit canlıyı yaymasında, rüzgâr-
ları ve gökle yer arasındaki emre 
amade bulutları evirip çevirmesinde 
elbette düşünen bir topluluk için 
deliller vardır."
(Bakara suresi, 164. ayet.)

1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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BULMACA

Z S D R D Ü Z E N K
Y A E H A L L A M L
Ş L M R B M Ş U U T
T H A J T E Y S L A
İ İ S V H U E U İ Y
H J J A A R K N S A
V A D A V R R S L H
E E V R E N L G A R
T K İ M A N Z I M U
G M Ç N A N İ O K I

TEVHİT ŞEHADET ALLAH
EVREN İSLAM DÜZEN
VARLIK HAYAT KUL
RESUL UYUM İMAN
İNANÇ SAMED İHLAS

KELİMELERİM CÜMLELERİM

1.

2.

3.

4.

5.

Tabloda yer alan kelimeleri bulup işaretledikten sonra bulduğunuz ilk beş kelimeyle anlamlı 
birer cümle kurmaya ne dersiniz?

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite
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Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadenin başına D, yanlışsa Y yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler veren Yüce Allah’tır.

Evrendeki uyum ve ahenkten hareketle Yüce Allah’ın varlığına ulaşılamaz.

Evren bir patlama sonucunda tesadüfen olmuştur.  

Evrende mükemmel bir uyum ve düzen vardır.

 Allah (c.c.) vardır ve tektir. O’ndan başka ilah yoktur. Bu inanca ..................................
denir.

 Eğer yerde ve gökte Allah’tan (c.c.) başka ilahlar olsaydı evrende ...............................
olmazdı.

 Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve ......................................... olmadığı anlamı-
na da gelir.

 Yüce Allah’ın bir ve tek olmasına ......................................... denir.

İŞARETLEYELİM

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

tevhid düzen benzeri vahdaniyet yaratılış

Görsel 1. 2 Müminler, dua ve ibadet-
lerinde, eşi ve benzeri olmayan Yüce 
Allah’a yönelirler.

1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. “Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi 

aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanla-
rın ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde 
bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) 
yaratmasıyla hayat bulmuştur. Ancak insan 
akıllı, düşünen ve iradesiyle doğru ile yanlış 
arasında tercihte bulunabilen bir varlık ola-
rak diğer canlılardan farklıdır.”

Bu parçaya göre insanı diğer varlıklar-
dan ayıran en temel özellik aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bedeninin mükemmel yaratılması

B) Akıl ve irade sahibi bir varlık olması

C) Neslini devam ettirebilmesi

D) Kendisi ve ailesi için barınak yapabilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) 
inancıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) İmanın şartlarından ilki Allah (c.c.) inan-
cıdır.

B) İnsanın fıtratında Allah’a (c.c.)  inanmak 
vardır.

C) Allah’a (c.c.) inanan kimse dünya sıkın-
tılarından korunmuş olur.

D) Allah (c.c.) inancı kişinin huzurlu olması-
nı sağlar.

3. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişin-
de, insanlara yarar sağlayacak şeylerle 
denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gök-
yüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı 
dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit 
canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer 
arasındaki emre amade bulutları evirip çe-
virmesinde elbette düşünen bir topluluk için 
deliller vardır.” 

(Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayette vurgulanan esas düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi

B) Yağmurun ölü toprağı canlandırması

C) Bulutların yerden çok yüksekte olması

D) Evrende Allah’ın (c.c.) varlığına deliller 
olması

4. Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Basar

B) Semi

C) İlim

D) Tevhid

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite
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Evrendeki her şeyi yaratan, yarattıklarına benzemeyen ve her şeyden üstün olan, Yüce Al-
lah’tır. Allah (c.c.) yarattıklarına bir şekil ve düzen vermiş, onların varlıklarını devam ettirebil-
meleri için ihtiyaç duyulan her şeyi de beraberinde yaratmıştır. Tüm varlıkları bir amaç doğrul-
tusunda yaratmak Yüce Allah için çok kolaydır. Bu durum Kur’an’da şu şekilde açıklanır: “O, 
gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluve-
rir.” (Bakara suresi, 117. ayet.)

BİLGİ KÜPÜ
2. ALLAH (C.C.) YARADANDIR

DÜŞÜNELİM

NOT EDELİM

HÂLIK
Tüm varlıkların işlerini ölçülü ve ahenkli bir şekilde var eden, 
evreni bir plan ve amaca uygun olarak yoktan ve örneksiz bir 
biçimde yaratan.

Yaratmak denilince ne anlıyorsunuz? Varlıklar âleminin oluşması için bir yaratıcıya ihtiyaç 
var mıdır? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

“Cümle canlı hep topraktan
Var olmuşuz emir Hakk’dan
Rahmet dile sen Allah’tan
Tükenmez rahmet deryası”

Aşık Veysel ŞATIROĞLU

DEĞERLENDİRELİM
Şairin bu dizelerde anlatmak istediği mesajı yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel 1. 3: Varlıklar âlemi öl-
çülü ve ahenkli bir şekilde var 
olmuştur.

1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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YORUMLAYALIM
Aşağıda verilen ayetten, hadisten ve atasözünden ne anladığınızı yazınız.

NE ANLADIK?

NE ANLADIK?

NE ANLADIK?

“Yaratılmış her canlının 
yaratıcısı yalnızca Allah̒ tır.”

(Buhârî, Tevhîd, 18.)

İyilik yap denize at,

balık bilmezse Hâlık bilir.

“O, yeryüzünde olanların 

hepsini sizin için yaratan, 

sonra göğe yönelip onları yedi 

gök hâlinde düzenleyendir...”

(Bakara suresi, 29. ayet.)
Görsel 1. 4

Görsel 1. 5 a, b, c, d:

Görsel 1. 6

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite
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BULMACA
Sol sütunda harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Sayılara karşılık gelen harfleri 
aşağıda yer alan kutucuklara yerleştirerek ayetin mealine ulaşınız. 

LHAAL
2 3

EVNRE
5

RVALKI
1 9

DZENÜ
10 4

 RYE
6

ÖGK
12 11

NİNSA
7 8

Ş T C S V
1 2 2 1 3 3 4 5 4 6 7 8 6 1 5 1 9 9 9 10 9 5 4

Ş O U U P G Z T O U
3 4 5 4 6 7 11 5 6 12 4 4 8 10 4 10 5

1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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BOŞLUKLARI TAMAMLAYALIM

Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 Yüce Allah (c.c.) varlıklara şekil vermiş ve ………..................… düzene koymuştur. 

 Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı (c.c.) ………..................… eder.

 Rahman ve rahim olan Allah’tan (c.c.) başka ………..................……… yoktur. 

 Allah (c.c.) ………..................… ve her şey O’na muhtaçtır.

tektir duailah tesbihevreni

Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadenin başına D, yanlışsa Y yazınız.

Allah (c.c.), yarattıklarına aynı özellikleri vermiştir.

Yaratmak yalnızca Yüce Allah’a mahsustur.

Allah (c.c.) yarattığı her şeyden üstündür.

Allah (c.c.) her şeyi yoktan var etmiştir.

İŞARETLEYELİM

Görsel 1. 7 a, b, c, d: Allah (c.c.), evrendeki her 
şeyin yaratıcısıdır.

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Allah’ın (c.c.) yaratması ile ilgili aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) tüm varlıkları bir amaç doğ-
rultusunda yaratmıştır. 

B) Allah (c.c.) gökleri ve yeri örneksiz ya-
ratmıştır. 

C) Allah’ın (c.c.) dilediği bir şeyi yaratması 
için “Ol! ” demesi yeterlidir.

D) Allah (c.c.) varlıkları yaratmış ve kendi 
hâllerine bırakmıştır.

2. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi ko-
ruyup yöneten de O’dur.”

(Zümer suresi, 62. ayet.)

Verilen ayette aşağıdaki sorulardan han-
gisinin cevabı vardır?

A) Yüce Allah’ın insanları yaratma sebebi 
nedir?

B) İnsanları birbirinden ayıran farklar yara-
tılışları sebebiyle midir?

C) Varlıklar nasıl meydana gelmektedir ve 
yaşamaktadır?

D) Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi davra-
nışlarımızı nasıl etkilemektedir?

3. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 
bozukluk görebiliyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet.) 

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah’ın (c.c.) yaratması kusursuzdur. 

B) Gökyüzü katmanlar hâlinde yaratılmıştır. 

C) İnsanın dikkati, evrenin işleyişine çevril-
mektedir. 

D) Canlılara birbirlerine benzer özellikler 
verilmiştir.

4. “Eli görmeyen kişi, 
Yazıyı kalem yazdı sanır.
Allah’ın kudretini görmeyen, 
Elmayı ağaç yaptı sanır.”

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır? 

A) Varlıkları yaratanın Allah (c.c.) olduğu 

B) Âlimlerin cahillerden üstün olduğu 

C) Duyuların, bilgi kaynaklarından biri olduğu

D) Allah’ın (c.c.) benzersiz bir varlık olduğu
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Rahman ve Rahim Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. Evrendeki her varlık Allah’ın (c.c.) 
rahmetinin sonucu olarak varlığını devam ettirir. Allah’ın (c.c.) rahmeti çok geniştir. Allah (c.c.) 
yarattığı tüm kullara merhamet eder ve onları karşılıksız nimetlerle donatır. 

BİLGİ KÜPÜ

ARAŞTIRALIM

3. ALLAH (C.C.) RAHMAN VE RAHİMDİR

YAZALIM

� Allah’ın (c.c.) kullarına merhamet göstermesiyle ilgili çevremizden ne gibi örnekler 
verebiliriz?

� Yağmura rahmet denilmesinin sebepleri nelerdir? 

Yaradan, rahmetini kahrından üstün saydı;
Ne olurdu halimiz, gözyaşı olmasaydı?

Necip Fazıl KISAKÜREK

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

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

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

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

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

Şairin bu dizelerde anlatmak istediği mesajı yazınız.

Görsel 1. 8: Allah (c.c.), yarattığı varlıklara merhamet eder.
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BAŞLIK BULALIM
Aşağıdaki metni okuyarak uygun bir başlık belirleyiniz. Daha sonra “merhamet” konulu örnek 
bir olay yazınız.

…………………………………………………………………
Allah’ın (c.c.) rahmetinin nihayetsiz olduğunu Resulullah, annenin yavrusuna merha-

meti ile örneklendirmiştir. Nitekim bir gazve sonrası, Resulullah’a bir grup esir getirildi. 
İçlerinden bir kadın telaş içinde esirler arasında çocuğunu arıyordu. Sonunda bir çocuk 
buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı. Durumu gören 
Hz. Peygamber yanındakilere, “Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” 
diye sordu. Onlar da, “Hayır.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bilin 
ki Allah’ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden 
çok daha fazladır.” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 18.)

İman ile merhamet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Allah’a (c.c.) imanı olan kişi, 
Allah’ın (c.c.) yarattıklarına karşı merhamet duygusu besler. Allah’ın (c.c.), ancak mer-
hamet edenlere merhamet edeceğini hatırlatan Hz. Peygamber, “...Yeryüzündekilere 
merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 58.)

(Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslam kitabından özetlenerek alınmıştır.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................
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LBSEEME

ARAHMN

ESMÂ-İ HÜSNA

RHMAİ

BOŞLUKLARI DOLDURALIM
Aşağıdaki kavram - tanım eşleştirmesinde boş bırakılan kısımları uygun şekilde doldurunuz.

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla” 
anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” 
cümlesidir.

Allah’ın (c.c.) tüm canlılara merhamet et-
mesi, onlara her türlü nimeti sürekli ver-
mesidir.
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BULMACA

➪ Ahmet evine giden doğru 
yolu bulamıyor. Onun evi-
ne ulaşmasına yardımcı 
olalım.

➪ Ahmet’in yolculuğunda kar-
şısına çıkan rakamlara ait 
kavramların tanımlarını bu-
larak yanlarındaki boşlukla-
ra yazınız .

LABİRENT BULMACA

1. Evren  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

2. Bereket  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

3. Rahmet  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

4. Nimet  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

5. Rızık  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

6. Şefkat  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

7. Ahiret  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

8. Kul  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

9. İhsan  :  ..........................................................................................................................................................................................

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

1

2

3

5
4

9

7

6

8
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
3. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesidir.
5. Allah’ın (c.c.) dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılık-

sız nimet vermesi, yarattıklarını korumasıdır.
6. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesidir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesidir.
2. Allah’ın (c.c.)  her şeyi bilmesidir.
4. Allah’ın (c.c.) dünyada, bütün canlılara şefkat gösterip 

inanan ve inanmayan herkese merhamet etmesidir.

1

2

3 4

5

6

BOŞLUKLARI DOLDURALIM
Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 Yüce Allah (c.c.) bütün canlılara ………............... gösterir. 

 Evrendeki her varlık Allah’ın (c.c.) ………............... sonucu olarak varlığını devam 
ettirir.

………............... ile Allah’tan (c.c.) esirgenme ve bağışlanma istenir.

 Allah'ın (c.c.) güzel isimlerine ……….................................. denir.

Esmâ-i Hüsna besmele rahmetinin ilimşefkat

Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadenin başına D, yanlışsa Y yazınız.

Allah (c.c.) yalnızca iman edenlere merhamet eder.

Rahman, Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biridir.

Her iyi işe başarken maşallah denir.

Yüce Allah yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet verir.

İŞARETLEYELİM

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

24



KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Allah’ın (c.c.) “Rahim” ismiyle ilgili aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünyada yarattığı bütün varlıklara karşı-
lıksız nimet vermesi

B) Yarattıklarını koruması ve esirgemesi

C) İnananları bağışlaması ve onlara mer-
hamet etmesi

D) Ahirette bütün insanları cennete gönder-
mesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) 
bağışlayan ve merhamet eden anlamın-
daki isimlerinden biridir?

A) es-Samet

B) er-Rezzak

C) er-Rahmân

D) el-Kadir

3. “Cümle canlı hep topraktan 

Var olmuşuz emir Hakk’dan 

Rahmet dile sen Allah’tan 

Tükenmez rahmet deryası”
Aşık Veysel ŞATIROĞLU 

Âşık Veysel’in bu dizelerinde aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Allah’ın (c.c.) bir ve tek olmasına 

B) İnsanları Allah’ın (c.c.) var etmesine

C) İnsanların topraktan yaratılmasına

D) Allah’ın (c.c.) rahmetinin sonsuz olması-
na

4. “Rüzgârları rahmetinin önünde müjde ola-
rak gönderen O’dur. Nihayet o rüzgârlar 
ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir mem-
lekete sevkederiz. Orada suyu indirir ve 
onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte 
ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bun-
dan ibret alırsınız.” (A’râf suresi, 57. ayet.)

“Müjdeler taşıyan rüzgârları göndermesi 
de O’nun kanıtlarındandır ki böylece size 
rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğu ile 
yüzsün; siz de O’nun lütfundan nasibinizi 
arama çabası gösteresiniz ve şükredesi-
niz.” (Rûm suresi, 46. ayet.)

Verilen ayetlerde yağmurun yağması Al-
lah’ın (c.c.) hangi sıfatı ile ilişkilendiril-
miştir?

A) İlim B) Kudret 

C) Adalet D) Merhamet
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Allah (c.c.), her şeyi gören, işiten ve bilendir. Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar haberdar-
dır. Allah (c.c.) yarattığı tüm varlıkların bilgisine hâkimdir. Yaratıcı olduğu için yarattığı her şeyi 
bilir ve işitir. “… Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.” (Enfâl suresi, 75. ayet.) Böylelikle Allah’ın 
(c.c.) her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi kötülüklerden uzaklaştırır. 

BİLGİ KÜPÜ

ARAŞTIRALIM

4. ALLAH (C.C.) GÖRÜR VE İŞİTİR

AÇIKLAYALIM

YORUMLAYALIM

� Allah’ın (c.c.) ilminin sınırsızlığına delil olarak neleri gösterebilirsiniz?
� Allah’ın (c.c.) ilminde artma ya da eksilme söz konusu olabilir mi? Neden?

Aşağıdaki paragraftan anladıklarınızı noktalı yerlere yazınız.

 Aşağıdaki ayetten anladıklarınızı birkaç cümleyle ifade ediniz.

Yüce Allah, çirkin ve kötü sözlere du-
daklarını kapatasın diye kendisinin  
“her şeyi çok iyi işiten” olduğunu bil-
dirdi. Gizli saklı kötülüklere bulaşma-
man için kendisinin “her şeyi çok iyi 
gören” olduğunu bildirdi.

“Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte 
ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşku-
suz bunların hepsi bir kitaptadır. Şüp-
hesiz bu Allah’a göre çok kolaydır.”                          
(Hac suresi, 70. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................
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BAŞLIK BULALIM
Aşağıdaki metni okuyarak konuya uygun bir başlık belirleyiniz. Daha sonra metinle ilgili so-
ruları cevaplayınız.

Hz. Ömer hilafeti döneminde, bir gün sabaha karşı Medine sokaklarında dolaşırken bir 
evden anne ile kızının tartışmalarını duyar. Annesi kızına, “Şu süte biraz su karıştır.” der. 
Kızı, “Halife Ömer süte su karıştırmayı yasakladı.” diye cevap verir. Annesi; “O şimdi nereden 
duyacak?” deyince kız, “Halife Ömer görmese de onun Rabb’i görmüyor mu? Hz. Ömer’den 
gizlesek bile Allah’tan (c.c.) bunu nasıl gizleriz ki?” der.

(Bkz. İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, II, 203-204.)

1. Annenin davranışı hangi ahlaki ilkeyle çelişmektedir. Neden?

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

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

2. Kızın annesine olan tepkisi doğru mudur. Neden?

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

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

3. Metinde Allah’ın (c.c.) hangi ismine değinilmiştir?

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

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

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

SORULAR

Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadenin başına D, yanlışsa Y yazınız.

Allah’ın (c.c.) görmesi yaratılmışlarınkine benzemez. 

Allah’ın (c.c.) bilgisinde artma ve eksilme olur.

Allah’ın (c.c.) her şeyi işiten anlamına gelen ismi Basar’dır.

Allah (c.c.), yarattığı tüm varlıkların bilgisine hâkimdir.

İŞARETLEYELİM
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BULMACA
Verilen parçaları uygun hücrelere yer-
leştirerek mozaik bulmacayı çözünüz.   
Mozaik tamamlandığında ortaya çıkan 
ayet meallerini aşağıdaki noktalı yerlere 
yazınız.

A L L A H
I N I Z I
L E R İ N
İ Ç L E R

Ş E Y İ

A L L A H
D I Ş I
B İ L E

L A H H
İ T İ R

L G İ S İ
A P R A K
E Z A L
Y İ İ Ş
E Y İ G

A L L A H
N U N H
C Ü Y E
H E R Ş
T E D İ R

L I Ğ I
T İ R O
Y E G Ü
L L A H
İ L M E K

I N B İ
N D A Y

D Ü Ş M
E R Ş E
H E R Ş

Ö R Ü R
I K L A R
R G Ö K
N V E
İ H E R

Ü M R A N
A A İ T
E R Ş E
T E R A
E Y İ B

Y A P T
G Ö R Ü
Y E R İ

İ N D E K
N H Ü K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Ünite

28



Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş olan Allah’ın (c.c.) sıfatlarını bularak bu isimlerin an-
lamlarını yazınız.

 İşitmekte her şeyi, gizli açık her sesi, kabul eder dileği, O’nun adı ...............................

 Allah (c.c.) evrenin ve tüm ................................. yaratıcısıdır.

 Allah (c.c.) için herhangi bir konuda ................................. söz konusu olamaz.

 Allah (c.c.) bizlere ................................. damarımızdan daha yakındır.

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

BULALIM

varlıkların hayatşah semieksiklik

MİSE
ANLAMI:

ABASR
ANLAMI:

İMİL
ANLAMI:

Görsel 1. 9: Allah (c.c.) her şeyi, her an görmektedir.
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. “Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı, doksan 

dokuz parçasını yanında tuttu, bir parçası-
nı ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça 
(rahmet) sayesinde bütün mahlûklar birbir-
lerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak 
(yavrusunu emzirirken) basıp da ona zarar 
verme korkusuyla ayağını (bu rahmetin 
eseriyle) kaldırır.” (Buhârî, Edeb,19.)

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangi-
si çıkarılamaz?

A) Hayvanlar akıllı ve düşünebilen varlık-
lardır.

B) Allah’ın (c.c.) rahmeti her şeyi kuşatmış-
tır.

C) Allah (c.c.), bütün varlıklardan daha 
merhametlidir.

D) Allah (c.c.), rahmetini varlıklara merha-
met şeklinde indirmiştir.

2. I.   Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi
II. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi
III. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış 
ifadelere uygun isimlerin doğru sıralanı-
şını vermektedir?

  I II III

A) İlim – Basar – Semi

B) İlim – Semi – Basar

C) Semi – Basar – İlim

D) Semi – İlim – Basar

3. İşitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz olan, 
evrenin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah 
damarımızdan daha yakındır. Allah (c.c.) 
her an bizimledir. O’na her dua ettiğimizde 
bizi duyar. Nerede olursak olalım yaptığı-
mız her şeyi görür. İçimizden geçirdikleri-
mizi bilir. Düşündüklerimizden haberdardır. 

Parçada geçen bilgilerin inananlar üze-
rindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Davranışlara ve sözlere özen gösterme-
ye yöneltir. 

B) Çirkin işlerden ve kötülüklerden uzak-
laştırır. 

C) İyi ve güzel ahlaklı olunmasını sağlar. 

D) Bütün duaların kabul olacağı duygusunu 
kazandırır. 

4. “İşitmekte her şeyi, gizli açık her sesi 
Kabul eder dileği O’nun adı - - - -  ”

Şiirdeki boşluğa aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) el-Basar

B) es-Semi

C) es-Samed

D) el-Hâlık
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İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün değildir. Ancak Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yok-
tur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Bu durum yaratıcımızın sınırsız bir 
güce sahip olduğunu gösterir. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O 
da hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 82. ayet.) ayeti Allah’ın (c.c.) güç ve kudretinin sonsuzluğunu 
dile getirmektedir. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesini ifade eden ismine Kâdir denir.

BİLGİ KÜPÜ
5. ALLAH’IN (C.C.) HER ŞEYE GÜCÜ YETER

YAZALIM
Aşağıdaki tabloya, Allah’a (c.c.) inanan bir insanın yapması veya yapmaması gereken davra-
nışları örnekteki gibi yazınız.

YAPIYORUM ÇÜNKÜ
Kuşlara yem atıyorum.
Sınavlarda kopya çekmiyorum. 
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allah (c.c.) her şeyi biliyor, 
görüyor ve işitiyor.
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BULALIM
Aşağıdaki labirentte merkeze ulaşmak için ilerle! Bakalım hangi davranışlarla karşılaşacak-
sın?

Dedikodu yapmak

ALLAH’A (C.C.)
İMAN

Yalan söylemek

Salih amelde bulunmak

Yardım etmek

Zekât vermek

İftira atmak

Dürüst olmak

Namaz kılmak

Çok konuşmak

Merhamet etmek

An
ne

 ba
ba

ya
 sa

yg
ılı 

olm
ak
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Aşağıdaki ayetlerden yararlanarak Yüce Allah’ın özelliklerini yazınız.

Aşağıdaki hadisi okuyarak Yüce Allah’ın kudreti hakkında düşününüz.

DÜŞÜNELİM

OKUYALIM

“Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da 
seni gözetsin. Allah’ı gözet ki Allah’ı (daima) yanında bulasın. Bir şey 
istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yar-
dım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa 
Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar 
sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir 
şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış (karar veril-
miş), sayfalar kurumuştur (hüküm kesinleşmiştir).” 

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 59.)

“Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca 
Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Mâide suresi, 
120. ayet.)
“Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demek-
tir. O da hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 82. ayet.)
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1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

33



KONU DEĞERLENDİRME 5
1. “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hü-

kümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”

(Mâide suresi, 120. ayet.)

Bu ayete göre Yüce Allah için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Göklerdeki her şeye hükmedendir.

B) Her şeye gücü yeter.

C) Hükümranlığında ortağı vardır.

D) Gücü ve kudreti sınırsızdır.

2. Yüce Allah’a inanmanın bir gereği ola-
rak yoksulları koruyup kollamak isteyen 
kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisine 
yönelir?

A) Namaza

B) Oruca

C) Zekâta

D) Hacca

3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) 
her şeye gücünün yettiğini belirten sıfa-
tıdır?

A) Kudret

B) Semi

C) Basar

D) Tekvin

4. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye 
ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”

(Yâsîn suresi, 82. ayet.)

Bu ayette Yüce Allah’la ilgili verilmek 
istenen asıl düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Benzersiz olduğu

B) Merhametli olduğu

C) Adaletli olduğu

D) Kudretinin sonsuzluğu

5. “Kim çıkarır sabahleyin erkenden, 
Dünyamıza ışık veren güneşi? 
Gece vakti denizlere serilen, 
Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi? 
Kışın kuru sandığımız fidana, 
Baharda kim yeşillikler giydirir? 
Bülbül öter, yuva yapmış ormana, 
Bu sedayı ona acep kim verir?” 
(İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk Şiirleri, s. 
11-12.)

Bu şiirde anlatılmak istenen ana konu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Her sabah doğan Güneş’in dünyamıza 
ışık verdiği

B) Çevremizde gördüğümüz her şeyi yara-
tanın Yüce Allah olduğu

C) Ay’ın geceleri doğduğu ve Dünya’yı ay-
dınlattığı

D) Bülbüllerin ormanda yuva yaptığı ve gü-
zel öttüğü
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Dua, insanın bütün samimiyetiyle Allah’a (c.c.) yönelmesi, isteklerini Allah’a (c.c.) iletmesi, 
O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenip dayanmasıdır. Dua, sevinç ve üzüntüleri Allah (c.c.) 
ile paylaşmak, Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmektir. Allah (c.c.) ile irtibat kurmanın en 
güzel yolu dua etmektir. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ifadesiyle “Dua ibadetlerin özüdür.” 
(Tirmizî, Deavât, 1.) Yüce Allah, kendisinden isteyen ve kendisine sığınan kulunun duasına 
mutlaka karşılık verir.

BİLGİ KÜPÜ
6. ALLAH (C.C.) İLE İRTİBAT: DUA

OKUYALIM

YAZALIM
Aşağıdaki kutucuklara duanın nasıl yapılması gerektiğini yazınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dualarından yola çıkarak siz de bir dua yazınız.

 “Allah’ım! Senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, ta-
rafından kabul gören bir amel istiyorum!” (İbn Mâce, 
İkâmet, 32.)
“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana 
fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, 
Deavât 128.)
“Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahla-
kımı da güzelleştir.” (Ahmed b. Hanbel, I, 403.)

DUA

İçtenlikle yapılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kadir Gecesi’nde hangi duayı okuması gerek-
tiğini soran Hz. Âişe’ye, “Allah’ım! Sen affedicisin, ikram sahibisin, af-
fetmeyi seversin, beni de affet.” şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir.

(bk. Tirmizî, Deavât, 84.)Görsel 1. 10

Görsel 1. 11: Dua etmek insanları mane-
vi bakımdan Yüce Allah’a yakınlaştırır.
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BULALIM

YAZALIM

Bulmacada tabu harflerin bulunduğu kutuları boyayınız. Kalan harfleri soldan sağa doğru alt-
taki noktalı yerlere yazınız. Tamamladığınızda Kur’an’dan dua örnekleri bulacaksınız.
Tabu Harfler: C  Ç  F  Ğ

Aşağıdaki durumlar karşısında söylenen dua ifadelerini yazınız.

A L L C A H I M D U Ç A M I

K A C B C U L E T Ç G Ç Ö N

L C Ü M E C H U Ç Z U R Ç V

C E R C İ Ş C Ç İ M Ç D E Ç

B C A N A C K O Ç L A Y Ç L

I K C V C E R B İ Ç Z Ç E H

A K İ C K A T İ G Ö Ç S T E

R D Ü F N Y A D A V Ğ E A H

İ R F E F T T E İ Ğ Y Ğ İ L

İ F K V E F R B Ğ E N İ Ğ Ç

C E F H F E N N E Ğ M Ğ A T

E Ş İ F N D E N K O Ğ F R U

Bir bebek doğduğunda:  ..................................................................................................................................................................

Birisi vefat ettiğinde:  .........................................................................................................................................................................

Bir işe başlarken:  ................................................................................................................................................................................

Birisi evlendiğinde:  ............................................................................................................................................................................

Birisi yeni bir şey aldığında:  .........................................................................................................................................................

Birisinin yakını vefat ettiğinde:  ...................................................................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................
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Kur’an’da geçen dualar ile bu duaların hangi peygamberlere ait olduğunu eşleştiriniz.

EŞLEŞTİRELİM

Hz. Nuh Hz. İbrahim

Hz. Süleyman Hz. İbrahim ve Hz. İsmail

Hz. Yusuf Hz. Musa

“Ey Rabb’imiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat 
eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et, zira 
tövbeleri çokça kabul eden çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara su-
resi, 128. ayet.)

“... Rabb’im! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.” (Kasas suresi, 
24. ayet.)

“...Ey Rabb’im! Benim, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şük-
retmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı sağla. Rahmetinle, beni iyi kul-
ların arasına kat!” (Neml suresi, 19. ayet.)

“...Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir. Ey Rabb’imiz! Beni ve soyumdan gele-
cekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabb’imiz! Duamı kabul et! Ey 
Rabb’imiz! Amellerin hesap sorulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri 
bağışla.” (İbrâhîm suresi, 39-41. ayetler.)

“Ey Rabb’im! Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığını-
rım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen zarara uğrayanlardan olurum.” 
(Hûd suresi, 47. ayet.)
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İŞARETLEYELİM
Aşağıda dua ile ilgili verilen ifadeler doğruysa çemberlerin içine D, yanlışsa Y yazınız.

Duada aceleci dav-
ranıp hemen gerçek-
leşmesini istemeliyiz.

Kendimize, anne baba-
mıza ve müminlere dua 
etmeliyiz.

Kendimize, anne baba-

Sadece zor ve sıkın-
tılı zamanlarda Allah’a 
(c.c.) dua etmeliyiz.

Para karşılığında dua 
etmeliyiz.

Sadece zor ve sıkın- Para karşılığında dua 

Dua ederken Hz. Pey-
gamber’e (s.a.v.) sala-
vat getirmeliyiz.

Allah’ın (c.c.) güzel isim-
leriyle dua etmeliyiz.

Dua ederken Hz. Pey- Allah’ın (c.c.) güzel isim-

Yaptığımız dualarda ben-
cil olmalıyız.

Duaya besmele, hamd 
ve şükür ile başlamalı-
yız.

Yaptığımız dualarda ben- Duaya besmele, hamd 

Görsel 1. 12a

Görsel 1. 12c

Görsel 1. 12e

Görsel 1. 12g

Görsel 1. 12b

Görsel 1. 12d

Görsel 1. 12f

Görsel 1. 12h
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KONU DEĞERLENDİRME 6
1. “Ey Rabb’imiz Bize dünyada da ahirette de 

iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru. 
Ey Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüleceği 
gün beni, annemi, babamı ve tüm mümin-
leri bağışla. Rahmet et, ey merhametlilerin 
en merhametlisi.”

(Rabbena Duası)

Rabbena duasında aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?

A) İyiliğin ailemiz dışındakiler için de isten-
mesi gerektiğine

B) Yüce Allah’ın bağışlayan, merhamet 
eden olduğuna

C) Dünyanın ve ahiretin önemli olduğuna

D) Ahirette Müslümanlar için hesabın olma-
dığına

2. “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve 
yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru 
yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna 
ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkan-
ların yoluna değil.”

(Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.)

Verilen duadan hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) İnsanların rızık endişesi sebebiyle bazı 
yanlış davranışlara yöneldiği

B) İyi işleri tavsiye edenlerin Yüce Allah ta-
rafından ödüllendirileceği

C) İbadetleri yaparken dikkat edilmesi ge-
reken bazı kurallar olduğu

D) Yüce Allah’ın doğru ve yanlış konusun-
da kullarına rehberlik ettiği

3. İbadetler insanın yaratıcısına yakınlaşma 
yollarıdır. İnsan dua yoluyla yaratıcısından 
temennilerde bulunur, O’na hâlini arz eder. 
Allah’tan (c.c.) yardım ister ve O’nun verdi-
ği nimetlere şükreder. Şu hâlde dua Allah’la 
(c.c.)  yakınlaşmanın en kestirme yolu sa-
yılabilir ve dua bu yönüyle bir ibadettir de-
nilebilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Dua 
ibadetin ta kendisidir.” (Tirmizî, Deavât, 1.) 
buyurarak duanın önemine vurgu yapmış-
tır.

Parçada aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Duanın önemine

B) Bazı dua çeşitlerine

C) Duanın nerede yapılması gerektiğine

D) İnsan, dua ve Allah (c.c.) ilişkisine

4. Aşağıdaki dua ayetlerinden hangisinde 
ibadetin önemine değinilmiştir?

A) “Rabb’im! Beni namaza devam eden bir 
kimse eyle. Soyumdan da böyle kimse-
ler yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle.” 
(İbrâhîm suresi, 40. ayet.)

B) “… Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş aza-
bından koru.” (Bakara suresi, 201. ayet.)

C) “Rabb’imiz, bizi doğru yola ilettikten son-
ra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından 
rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sen-
sin.” (Âl-i İmrân suresi, 8. ayet.)

D) “… Ey Rabb’imiz! Senin rahmetin ve il-
min her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe 
eden ve senin yoluna uyanları bağışla 
ve onları cehennem azabından koru.” 
(Mü’min suresi, 7. ayet.)
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Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden biridir. Ayrıca 
Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresi adıyla da bir sure vardır. Hz. İbrahim, Irak ve çevresi, Urfa, Har-
ran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu 
bölgelerde insanları bir ve tek olan Allah’a (c.c.) inanmaya çağırmıştır. Oğulları Hz. İsmail ve Hz. 
İshak Allah (c.c.)  tarafından peygamber olarak seçilmişlerdir. Hz. İbrahim oğlu İsmail ile Kâbe’nin 
yeniden yapılmasını sağlamıştır.

BİLGİ KÜPÜ

HİKÂYELEŞTİRELİM

7. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. İBRAHİM (A.S.)

Aşağıda verilen Enbiyâ suresinin 51-70. ayetlerinden hareketle Hz. İbrahim’i anlatan 
kısa bir metin yazınız.

51. Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. 
Biz zaten onu biliyorduk.

52. Hani o babasına ve kavmine, “Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?” demişti.
53. “Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk.” dediler.
54. İbrahim, “Andolsun, siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz.” dedi.
55. “Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler.
56. İbrahim dedi ki: “Hayır! Rabb’iniz göklerin ve yerin Rabb’idir. O bunları yaratan-

dır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.”
57. Allah’a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza mu-

hakkak bir tuzak kuracağım.
58. Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bıraka- 

rak onları (putları) paramparça etti.
59. Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir.” dediler.
60. (İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk.” 

dediler.
61. (Bir kısmı da) “O hâlde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konu-

da) şahitlik ederler.” dediler.
62. (İbrahim gelince) “Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim?” dediler.
63. Dedi ki “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, 

bakalım!”
64. Bunun üzerine birbirlerine dönüp “Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz.” dediler.
65. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve “Andolsun bunların konuşmayacağını 

sen de bilirsin.” dediler.
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66. İbrahim şöyle dedi: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da  size hiçbir fayda, hiçbir 
zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?”

67. “Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı 
başınıza almayacak mısınız?”

68. (İçlerinden bazıları), “Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza 
yardım edin” dediler.

69. “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol!” dedik.
70. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler du-

rumuna düşürdük.
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...........................................................................................................................................................................................
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SIRALAYALIM

Hz. İbrahim’in halkına verdiği tevhid dersiyle ilgili cümleleri oluş sırasına göre numaralandı-
rınız.

İbrahim (a.s.) tapındıkları putların olduğu alana giderek büyük put hariç 
geri kalan tüm putları kırıp parçaladı.

Hz. İbrahim, “Hayır! Bunu şu büyük olanları yapmıştır, konuşabiliyorsa 
ona sorun.” dedi.

Hz. İbrahim’in bu sözlerinden hoşlanmayanlar onun ateşe atılıp yakılma-
sını istediler.

Yüce Allah ateşe “Ey ateş, İbrahim için serin ol!” diye emretti.

Hz. İbrahim, başta babası Azer olmak üzere tüm inanmayanları Allah’a 
imana davet etmiştir.

“Ey İbrahim tanrılarımıza bunu sen mi yaptın?” diye sordular.

Hz. İbrahim’e, atalarından edindikleri bu alışkanlıktan vazgeçmek iste-
mediklerini söylediler.

İbrahim (a.s.) toplumunu Allah’tan (c.c.) başka varlıklara tapmaktan vaz-
geçirmek için onları şaşkına çevirecek bir plan yaptı.

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
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Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

hanif

putlara İsrailoğulları Hz. İshak Hz. İbrahim tevhid

Kâbe Azer Nemrut Hz. Muhammed

Aşağıda Hz. İbrahim ile ilgili verilen ifadeler doğruysa ifadenin önüne D, yanlışsa Y yazınız.

 Çok geniş bir coğrafyada yaşamıştır.

 Peygamber olmadan önce yıldızlara 
tapmıştır.

 Kur’an’da hanif kavramı, daha çok 
Hz. İbrahim için kullanılmıştır.

 Nemrut’a karşı tevhid mücadelesi 
vermiştir.

 Oğlu Hz. İshak ile Kâbe’yi yapmıştır.

 Kur’an’da kendisinden çok fazla söz 
edilmektedir.

BOŞLUK DOLDURMA

İŞARETLEYELİM

1. .…………….....………, Hz. İsmail’in soyundan gelmektedir.

2. Allah’ı (c.c.); zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanmaya 
.…………….....……… denir.

3. .…………….....………, doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve samimiyetle Allah’a (c.c.) 
inanmış kimse anlamına gelir.

4. .…………….....………, Hz. İbrahim döneminde kendini tanrı olarak gören ve insanlara zulüm eden 
hükümdardır.

5. .…………….....……… (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden 
biridir.

6. Hz. İbrahim’in başta babası  .…………….....……… olmak üzere yaşadığı toplumdan bazıları, çağ-
rısına inanmayıp Allah’ı (c.c.) inkâr etmişlerdir.

7. .…………….....………, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden inşâ edilmiştir.

8. Hz. İbrahim, babasını ve halkını  .…………….....……… tapmaktan vazgeçirmeye çalışmıştır.

9. Hz. İbrahim’in oğulları Hz. İsmail ve .…………….....……… Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak 
seçilmişlerdir.
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KONU DEĞERLENDİRME 7
1. “İbrahim, ne Yahudi ne de Hristiyan idi; fa-

kat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müs-
lüman idi; müşriklerden de değildi.”

(Â’l-i İmrân suresi, 67. ayet.)

Ayette Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş bir 
peygamber olduğuna

B) Yahudilerin ve Hıristiyanların onun pey-
gamberliğini tanımadığına

C) Tevhid inancına mensup doğru yolda bir 
insan olduğuna

D) Putlara tapanlar ile çeşitli mücadeleler 
yaşadığına

2. Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de kendisinden 
en çok söz edilen peygamberlerden biridir. 
Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de İbrahim adıyla da 
bir sure vardır. Hz. İbrahim’in Allah’a (c.c.) 
teslimiyeti, samimiyeti ve cömertliği insan-
lara örnek teşkil etmektedir. Kur’an’da daha 
çok Hz. İbrahim için kullanılan hanif kavra-
mı, doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği 
görmüş ve samimiyetle Allah’a (c.c.) inan-
mış kimse anlamına gelmektedir. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Hz. İbrahim yalnızca Allah’a (c.c.) inan-
mış hanif bir peygamberdir.

B) Kur’an’da peygamberlerin isimlerini taşı-
yan sureler vardır.

C) Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesi insan-
lar için en güzel örnektir.

D) Hz. İbrahim ilahi kitap alarak diğer pey-
gamberlere öncülük etmiştir.

3. Hz. İbrahim; Irak ve çevresi, Urfa, Harran, 
Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de 
içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamış-
tır. Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan 
Allah’a (c.c.) inanmaya çağırmıştır. Ancak 
başta babası Azer olmak üzere yaşadığı 
toplumdan bazıları Hz. İbrahim’in bu çağ-
rısına inanmayıp Allah’ı (c.c.)  inkâr etmiş-
lerdir. Hatta Hz. İbrahim ile mücadele edip 
onu engellemek istemişlerdir. Ancak Hz. İb-
rahim tevhid mücadelesinden hiçbir zaman 
vaz geçmemiş yaşadığı her yerde insanları 
tevhide çağırmaya devam etmiştir.

Parçaya göre Hz. İbrahim için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da bulunmuş ve dünyanın deği-
şik yerlerinde hayatını sürdürmüştür.

B) Onun ailesinden de Allah’ın (c.c.) birliği-
ni inkâr edenler çıkmıştır.

C) Tevhid  mücadelesinde pek çok engelle 
karşılaşmıştır.

D) Kendi kavmi tarafından ateşe atılarak 
şehit edilmiştir.

4. Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Kendi soyundan pek çok peygamber 
geldiği için ona peygamberlerin atası 
denmiştir.

B) Günümüzde hâlen mevcut olan Kâbe’yi 
oğlu Hz. İshak ile yapmıştır.

C) Oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak pey-
gamberlik ile şereflendirilmiştir.

D) İsmi Kur’an’da çokça zikredilmektedir ve 
adına bir sure bulunmaktadır.
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İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. İhlas; samimi olmak, 
dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek de-
mektir. Bu surede Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu, eşinin ve benzerinin olmadığı anlatılır. Ayrıca 
hiçbir şeye muhtaç olmayan Yüce Allah’ın doğmamış ve doğurmamış olduğu belirtilir.

BİLGİ KÜPÜ
8. BİR SURE TANIYORUM: İHLÂS SURESİ VE ANLAMI

BULALIM
İpuçlarını kullanarak, bulmaca içine gizlenmiş olan sureyi bulup alttaki boşluğa yazınız. Her 
simge bir harfi göstermektedir.

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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BOYAYALIM YAZALIM

İŞARETLEYELİM

İhlâs suresinin okunuşunda yer alan ifadeleri boyayınız ve İhlâs suresini noktalı yere yazınız.

Aşağıda İhlâs suresi ile ilgili verilen ifadeler doğruysa ifadenin başına D, yanlışsa Y yazınız.

yûled İnnâ e’taynâke’l yekun Fesalli ehad

kevser Samed sânieke küfüven hüvel’ebter

Lem yelid lehû venhar Ve lem Allâhu’s

İnne ehad ve lem lirabbike Kul huvallâhu

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

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

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

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

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

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

İHLÂS SURESİNİN OKUNUŞU

Yüce Allah’ın bazı özelliklerinin anlatıldığı bir suredir.

Bu sure yalnızca namazlarda okunur ve dua yerine geçmez.

Evrendeki ahenk ve düzene dair örnekler içermektedir.

İhlas; samimi olmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek demektir. 

Peygamber’imiz bu surenin Kur’an’ın üçte birine denk olduğunu söylemiştir.
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SIRALAYALIM
Aşağıdaki kelimeleri doğru şekilde sıralayarak ihlâs suresinin anlamını yazınız.

çocuk
.......

denk
....... De ki

.......

O
....... ve

.......
Allah'tır

.......

tektir
.......

olmamıştır
.......

O'na
.......

benzer
.......

hiçbir
....... şey

....... bir
.......

O'ndan
.......

de
.......

değildir
.......

kendisi de
.......

Samed'dir
.......

doğmamıştır
.......

Allah
.......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel 1. 13

1. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

47



KONU DEĞERLENDİRME 8
1. İhlâs suresinin verilen ayetlerinden han-

gisinde Allah’ın (c.c.) sonradan var ol-
madığı vurgulanmıştır?

A) De ki: O, Allah’tır, bir tektir. 

B) Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaç-
tır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) 

C) O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de 
doğmamıştır.

D) Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değil-
dir.

2. İhlâs suresinde Yüce Allah’ın aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Var olması için bir şeye muhtaç olmadı-
ğına

B) Her şeyi yaratanın yalnız kendisi oldu-
ğuna

C) Varlığı ve özellikleri bakımından tek ol-
duğuna

D) İlahlığında ortağı olmadığına

3. İhlâs suresinde geçen “ihlas” kelimesinin 
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca Yüce Allah’ın rızasını gözet-
mek

B) Dinen zengin durumda olmak

C) İbadetleri zamanında yapmak

D) Diğer insanlara yardımda bulunmak

4. İhlas suresinde geçen “Her şey O’na 
muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.”
anlamına gelen Yüce Allah’ın sıfatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Kudret

B) Semi

C) Kadir

D) Samed
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) inan-
cıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Allah’a (c.c.) inanmak, insanın ahlaklı 
olmasına katkı sağlar.

B) Allah’a (c.c.) inanmak, insanın doğasın-
da vardır.

C) Allah’a (c.c.) inanmak, insana dünya ha-
yatında katkı sağlamaz.

D) İnsan, Allah (c.c.) inancı sayesinde ahi-
ret hayatına hazırlık yapar.

2. “Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu 
siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? 
Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de 
şaşırır kalırdınız. ‘Doğrusu çok zarara uğra-
dık! Daha doğrusu büsbütün mahrum kal-
dık’ (derdiniz). İçtiğiniz suyu düşündünüz 
mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa 
biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu ya-
pardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Tutuş-
turmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? 
Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yara-
tan biz miyiz?

(Vâkıa suresi, 63-72. ayetler.)

Bu ayette Allah’ın (c.c.) hangi yönüne 
doğrudan işaret edilmektedir?

A) Yaratıcı olmasına 

B) Adaletli olmasına 

C) Affedici olmasına

D) Sabırlı olmasına

3. Rahman; dünyada, bütün canlılara şefkat 
gösteren, inanan inanmayan herkese mer-
hamet eden ve her türlü nimeti sürekli ve-
ren anlamlarına gelir.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) 
“Rahman” isminin anlamını içermez?    

A) Bütün insanlara rızık vermesi

B) Ahirette Müslümanları cennetle mükâ-
fatlandırması

C) Tüm insanlara yaşam hakkı vermesi

D) Hayvanlara rızık vermesi

4. Göz olmadan her şeyi görmek, kulak olma-
dan her şeyi işitmek nasıl olur? Bu insan 
için zor ama anlayabileceğimiz bir durum-
dur. Örneğin, uyurken gördüğümüz rüyaları 
da gözlerimizle görmeyiz. Çünkü gözleri-
miz kapalıdır. Fakat rüyalarımızda o kadar 
çok şey görürüz ki bazen uyanık olarak 
göremediklerimizi bile görebiliriz. Demek ki 
görmek sadece gözle sınırlı değildir. Bunu 
Allah (c.c.) için düşündüğümüzde O’nun 
görmesi ve bilmesi insanınkinden farklı ve 
mükemmeldir.

Bu parçada Allah’ın (c.c.) hangi sıfatları-
na değinilmektedir?

A) Kudret ve Tekvin 

B) Semi ve Basar

C) İlim ve Kelam

D) Kıdem ve Bekâ
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5. Allah'ın (c.c.) her şeye gücünün yettiğini 
ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kudret

B) Semi

C) İlim

D) Basar

6. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın (c.c.) her 
şeye gücü yeter.” yargısıyla çelişir?

A) Allah (c.c.) ne dilerse o anında olur.

B) Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yoktur.

C) Allah (c.c.), her istediğini hiçbir kısıtlama 
olmadan kolaylıkla yapar.

D) Allah (c.c.) insanın iradesine ve hayatına 
müdahale edemez.

7. İnsanların ibadet etmelerinin asıl amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlıklı yaşamak

B) İnsanların beğenisini kazanmak

C) Allah’a (c.c.) olan bağlılığını göstermek

D) Dünyevi makam kazanmak

8. Hz. İbrahim, toplumunu Allah’tan (c.c.) baş-
ka varlıklara tapmaktan vazgeçirmeye çalış-
tı. Toplumunun Allah’ı (c.c.) bırakıp da hiç-
bir şeye gücü yetmeyen cansız varlıklardan 
yardım dilemeleri Hz. İbrahim’i çok rahatsız 
ediyordu.  

Bu parçada Hz. İbrahim’in tavrını ifade 
edilen inanç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiret inancı

B) Kader inancı

C) Melek inancı

D) Tevhid inancı

9. 9. Aşağıdakilerden hangisi ihlâs suresin-
de yer alan konulardan birİ değildir?

A) Allah’ın (c.c.) tek oluşu

B) Cehennem azabının çok büyük olduğu 

C) Allah’ın (c.c.) benzerinin olmadığı

D) Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı

10. Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, 
inanç ve ibadetlerinde yalnızca Yüce Al-
lah’ın rızasını gözetmek anlamına gelen 
kavram hangisidir?

A) Takva

B) Kurban

C) Adalet

D) İhlas
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2. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2.
ÜNİTE

RAMAZAN VE ORUÇ

KONULAR

1. Ramazan Orucu ve Önemi

2. Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

4. Bir Peygamber Tanıyorum:

 Hz. Davud (a.s.)

5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları 
ve Anlamı



Ramazan hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Toplumumuzda Recep ve Şaban’la birlikte “üç aylar” 
olarak bilinen aylardandır. Ramazan ayının İslam dininde çok özel bir yeri vardır. Çünkü bu ay 
oruç ayıdır ve Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Oruç, Allah (c.c.) rızası için tan 
yerinin ağarmasından başlayıp güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak 
durarak yapılan bir ibadettir. İslam’a göre akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar bu iba-
deti yapmakla yükümlüdürler.

BİLGİ KÜPÜ

ŞİİR YAZALIM

1. RAMAZAN ORUCU VE ÖNEMİ

Aşağıdaki akrostiş çalışmasını yapınız. Şiirinizde Ramazan ayının bize hissettirdiği güzel duy-
guları anlatınız.

H ...................................................................................................................................................................................................................

O ...................................................................................................................................................................................................................

Ş ....................................................................................................................................................................................................................

G ....................................................................................................................................................................................................................

E ....................................................................................................................................................................................................................

L .....................................................................................................................................................................................................................

D ...................................................................................................................................................................................................................

İ .......................................................................................................................................................................................................................
N ....................................................................................................................................................................................................................

R ...................................................................................................................................................................................................................

A ...................................................................................................................................................................................................................

M ..................................................................................................................................................................................................................

A ...................................................................................................................................................................................................................

Z ...................................................................................................................................................................................................................

A ...................................................................................................................................................................................................................

N ....................................................................................................................................................................................................................
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LİSTELEYELİM
Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kümeye yazınız.

YALAN 

SÖYLEMEMEK

DÜRÜST DAVRANMAK

KÖTÜ GÖZLE 

BAKMAMAK

ALLAH'A (C.C.) ŞÜKRETMEK

KALP 
KIRMAMAK

ÖFKEYLE HAREKET 

ETMEK

İRADESİNE HÂKİM OLMAK

KÖTÜ SÖZ
SÖYLEMEMEK

DEDİKODU 

YAPMAK

KAVGA 
ETMEMEK

HARAMA EL 

UZATMAMAK

SABIRLI 
OLMAK

ORUÇLU BİRİNİN

YAPMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR YAPMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR
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BULALIM
Bulmaca içinde verilen ayet ve hadisi bularak renkli kalemlerle üzerlerini çiziniz. Kalan harfleri 
soldan sağa doğru dizdiğinizde Ramazan ayı içerisindeki mübarek gece ile ilgili ayeti göre-
ceksiniz. 

Ayet:  “Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı...” 
(Bakara suresi, 183. ayet.)

Hadis:  “Oruç bir kalkandır. Oruç sabrın yarısıdır.” 
(Buhârî, Savm, 2.)

O R U Ç B B İ Z K U R A

R N I  S İ Z D E N K A D

U İ R G R E C E S İ N Y

Ç Ö N C E K İ L E R E A

F A R Z D A E İ N D İ R

R D İ K I L I N D I Ğ I

K G İ B İ K O K A D S S

İ S İ Z E A R R G E A I

D E C E S N U İ B İ B D

F A R Z N D Ç A Y D R I

A N D A K I L I N D I R

H A Y I R R L I D I N R

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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GÖZLEM YAPALIM
Ramazan ayında, bir hafta boyunca evinizde çöpe giden gıdaları gözlemleyerek aşağıdaki 
raporu doldurunuz.

TARİH ATILAN ŞEYİN CİNSİ ATILAN ŞEYİN MİKTARI

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

İSRAF RAPORU

55
Görsel 2. 1: Allah’ın (c.c.) verdiği nimet-
leri israf etmemeye özen göstermeliyiz. 55
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Aşağıdaki hadislerden hangisinde doğ-

rudan oruç ibadetinden bahsedilmemiş-
tir? 

A) “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Al-
lah’tan başka ilah olmadığına ve Muham-
med’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik 
etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât 
vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan 
orucunu tutmak.” (Müslim, İman, 21.)  

B) “Kadir Gecesi'ni Ramazan’ın son on 
gününde arayın.” (Buhârî, Fadlü Leyle-
ti’l-kadr, 3.)

C) “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce 
Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıl-
dı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, 
cehennem kapıları ise kapanır…” (Nesâî, 
Sıyâm, 5.)

D) “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bek-
leyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır.” (Buhârî, İman, 28.)

2. Ramazan ayıyla birlikte “üç aylar” olarak 
bilinen ve Ramazan ayından önce gelen 
iki ay, aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

A) Şaban ve Zilhicce

B) Muharrem ve Şaban

C) Recep ve Muharrem

D) Recep ve Şaban

3. Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Ramazan ayında oruç tutmak sünnettir. 

B) Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci 
günü oruç tutmak sünnettir. 

C) Şevval ayında altı gün oruç tutmak sün-
nettir. 

D) Pazartesi ve perşembe günleri oruç tut-
mak müstehaptır.

4. Ramazan orucunun her sene 11 gün ge-
riye gelmesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Peygamber'imiz Ramazan ayının her 
sene değişmesini söylemiştir.

B) Her sene evrende zaman kayması mey-
dana gelmektedir.

C) Miladi takvime göre hicri takvim her yıl 
11 gün önce gelir.

D) Kültürel olarak âdet hâline gelmiştir.
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Ramazan ayını en güzel biçimde değerlendirmek isteyen bir Müslüman’ın bilmesi gereken bazı 
kavramlar vardır. Bu kavramların başlıcaları sahur, imsak, iftar, teravih ve fitredir. Gece oruç 
için kalkıp yenilen yemeğe sahur yemeği, kalkılan vakte de sahur vakti denir. Orucun başladığı 
zamana imsak, akşam vakti ile sonlanmasına ise iftar denir. Kişinin tek başına ya da cemaatle 
kıldığı Ramazan’a özgü sünnet namaza teravih denirken, dinen zengin Müslümanların bu ayda 
ihtiyaç sahiplerine verdikleri sadakaya da fitre denir.

BİLGİ KÜPÜ
2. RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ KAVRAMLAR

EŞLEŞTİRME
Mânilerin solundaki kutucuğa ilgili olduğu kavramın üstünde-
ki rakamı yazarak mânilerle kavramları eşleştiriniz.

kıldığı Ramazan’a özgü sünnet namaza teravih denirken, dinen zengin Müslümanların bu ayda 

Bak geldi etli dolma
Çok yiyip göbek salma
Üstüne bir kahve iç
Teravihe geç kalma!

Herkes sabırla bekler
Zayi olmaz emekler
İftara geliyoruz
Hazırlansın yemekler.

Sahur vakti emindir
Hoşaf suyu serindir
Aman eli çabuk tut
Yetimi sen sevindir.

Sahur oldu ışıyor
Bülbüller ötüşüyor
İftara çay deyince
Yüreğim tutuşuyor.

İftar vakti oldu mu?
Ayran tasa doldu mu?
Yanındaki fakire
Yemek veren oldu mu?

Sokak yolu dar mıdır?
Minaresi var mıdır?
İftara kal diyorlar
Acep aslı var mıdır?

Sofrada fakir olsun
Tabağı çukur olsun
Karnı doyduktan sonra
Duayı okur olsun.

Bu aya hürmet gerek
Nimete şükür gerek
Mübarek Ramazanda
Hakk’a ibadet gerek.

Bilinmeli emekler
Nefis olsun yemekler
Komşu davet etmişti
İftara bizi bekler.

Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır
Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?

Sabah vakti ışıyor
Rahmet dolup taşıyor 
Kur’an okunur iken
Cemaat hep coşuyor.

Davetleri severiz
Etli ve sütlü yeriz 
Sade yemekle olmaz
Diş kirası isteriz.

Camiler taşıp dolar
Herkes teravih kılar
Sahura uyandırır
Davulcu davul çalar.

Hiç bakmayın ayaza
Kalkın artık niyaza
Camiye erken gidin
Bayram için namaza.

Dinle beş vakit ezan
Oruç tut sevap kazan
Nimetlerle doludur
Şu mübarek Ramazan.

Herkes sevinçle coşar
Mümin camiye koşar
Teravih kılmak için
Camiler dolup taşar.

Gafleti atmak gerek
Orucu tutmak gerek
Sahura kalkmak için
Vaktinde yatmak gerek.

Dua eder melekler
Kabul olur dilekler 
Teravihler kılınır
Toplu atar yürekler.

Kul imanı tatmalı
Gafletini atmalı
Kılmalı namazını
Orucunu tutmalı.

Yemekleri yiyelim
Duasını edelim
Haydi, hiç gecikmeden
Teravihe gidelim!

Kadir Gecesi yüce
Kul affolur o gece
Bin aydan hayırlıdır
Kıymetlidir netice.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ramazan İbadet Oruç Yardım Sahur İmsak İftar Teravih

Görsel 2. 2

57

2. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



KAVRAM BULMA
Aşağıdaki bulmacada oruçla ilgili bazı kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları bularak an-
lamlarını yazınız.

F İ T R E B M L F M

Ş T U R A T F İ R U

A K A S M İ A Ü Y K

S D Y İ M S B E F A

B A H İ V A R E T B

R T H H U F R T U E

L İ Ö U M N C A R L

K J H F R Y U E I E

KAVRAM ANLAMI

1. FİTRE

2. TERAVİH

3. SAHUR

4. İFTAR

5. İMSAK

6. MUKABELE
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BOYAYALIM
İçindeki ifade doğru olan elmaları yeşile, yanlış olan elmaları sarıya boyayınız.

Ramazan’da iki 
minare arasına 

asılan ışıklı yazıya 
mahya denir.

Orucumuzu sabah 
ezanı  okununca 

açarız.

Oruç tutmak ama-
cıyla gecenin bir 

bölümünde yenen 
yemeğe sahur 
yemeği denir.

Teravih namazı, 
Ramazan ayına 

özgü bir ibadettir.

Fıtır sadakası bay-
ramın son gününe 
kadar verilebilir.

Oruç ibadeti imsak 
vaktinde başlar.

Adak olarak ada-
nan orucu tutmak 

vaciptir.

Peygamber’imiz 
aşure gününde 
oruç tutmuştur.
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BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

fitre (fıtır)

teravih Aşure Günü imsak Kadir Gecesi diş kirası

mahya mukabele iftar tekne orucu

1 Ramazan ayında kılınan 20 rekâtlı namaza ……….......................………………….. denir.

2 Orucun başladığı zamana ……….......................………………….. denir.

3 Orucun bittiği zamana ……….......................………………….. denir.

4 Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı geceye ……….......................………………….. denir.

5 Muharrem ayının 10. gününe ……….......................………………….. denir.

6 Ramazan ayına özgü sadakaya ……….......................………………….. denir.

7 Ramazan ayında minarelere asılan yazılara ……….......................………………….. denir.

8 Ramazan’da bir araya gelerek karşılıklı olarak Kur’an okumaya ………………………….. denir.

9 Ramazan sevincinden mahrum kalmamaları için çocukların tuttukları kısa oruca ……….............

..........………………….. denir.

10 Kültürümüzde yer alan ve Ramazan’da eve gelen misafire verilen hediyelere ………....................

...………………….. denir.
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayın-

da verilen fitre ile ilgili yanlış bir bilgi 
içermektedir?

A) Verilecek fitre miktarı, veren kişinin bir 
haftalık yemek masrafı kadardır.

B) Fitre miktarının alt sınırı, her yıl Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır.

C) Fitrenin bayram namazı vaktine kadar 
verilmesi uygun görülmüştür.

D) Fitre verirken yakın çevreden ve ihtiyaç 
sahiplerinden başlamak gerekir.

2. Orucun başladığı vakte - - - - adı verilir. Bir 
şeyden el çekmek, kendini tutmak ve sa-
kınmak anlamına gelir.

Cümlede noktalı yere gelmesi gereken 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ezan vakti

B) İmsak

C) İftar

D) Sahur 

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Ra-
mazan ayı ile ilgili kavramlardan biri de-
ğildir?

A) Sahur

B) İmsak

C) Tevhid

D) Teravih

4. “Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘Müminin iki se-
vinci vardır: Birisi - - - - vaktinde orucunu 
açtığı andaki sevinci, diğeri - - - - kavuştuğu 
zaman orucunun (mükâfatından kaynakla-
nan) sevincidir.’ buyurmuştur.”

(Müslim, Sıyâm, 163.) 

Hadiste noktalı yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangileri getirilmelidir?

A) İmsak - Rabb’ine

B) İftar - Rabb’ine

C) İftar - Annesine

D) İmsak - Annesine
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Kültürümüzde, Ramazan ve oruçla ilgili pek çok güzel gelenek vardır. Öncelikle bu ayda daha ra-
hat oruç tutabilmek için günlük hayatın akışında bazı değişiklikler yapılır. İftar yemeklerine misa-
firler davet edilir ve misafirlere diş kirası olarak adlandırılan hediyeler verilir. Çocuklar kısa süreli 
tekne orucu tutarlar. Mahyalar, ışıklı güzel sözlerle minareler arasını süsler. Birlikte mukabeleler 
yapılır, yatsı vakti teravih namazı kılmaya gidilir. Oruç tutanları sahura kaldıran davulcular da bir 
diğer Ramazan ayı geleneklerindendir.

BİLGİ KÜPÜ
3. KÜLTÜRÜMÜZDE RAMAZAN VE ORUÇ

BOŞLUK DOLDURMA
Ramazan manilerinde boş bırakılan yerleri tablodaki kelimelerle doldurunuz.

Ramazanla uyandı,
Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,
Camide ---- yandı.

Oruç Rabbin ihsanı,
Bildirildi fermanı,
Günahları eritir,
On bir ayın ----.

Besmeleyle çıktım yola,
Selam verdim sağa sola,
A benim şevketli efendim,
Ramazan-ı şerifin ---- ola.

Rabbin çoktur nimeti,
Bilinmeli kıymeti,
Ramazan-ı şerifte,
Yağar Hakk’ın ----.

Hürmet et Ramazana!
Kavuşuruz ihsana,
Bu ayda ---- tutmak,
Kolaydır Müslümana.

Sabah erken çık yola!
Dikkat et sağa sola!
---- ayı geldi,
Oruç mübarek ola.

Gündüz yiyip içmemek,
Sahurda pilav yemek,
Ramazanda hoş olur,
Gece ---- söylemek.

Bak bir garip kuş geldi,
Soframıza aş geldi,
Gözümüz ---- olsun,

Mübarek ay hoş geldi.

Ramazan verir ----,
Bitmez ondaki vefa,

Hoca, oruç tutmayan,
Kendine verir cefa.

Hayallere dalmasın!
Zorluklardan yılmasın!
Hoca, ---- tez gel!
Gözüm yolda kalmasın!

Beklenir davetiniz,
Artsın hep nimetiniz,

Adresi açık verin
Tez bulunsun ----.

kandil - mübarek - oruç - Ramazan - iftara - rahmeti - eviniz

mâni - aydın - sefa - sultanı

Görsel 2. 3
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LİSTELEYELİM

BİLMECE

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlediğinizi örnekteki gibi listeleyiniz.

Aşağıda verilen bilmecelerin cevaplarını kutucuklara yazınız. 

1. Minareler arasına mahyalar asılır.

2. İmsakiye dağıtılır.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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

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

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

Gökten bir elma düştü, on iki parçaya ayrıl-
dı. On birini yediler, birine hayır dediler.

20 rekâtlı bir namaz, sevabı çok zahmeti 
az. Ramazanın neşesi, doldururuz camiyi.

Ağız kapalıdır, yenmez içilmez. İslam’ın 
şartıdır, asla vazgeçilmez.

Ağzımı tuttum, kalbimi açtım. Ezanı duy-
dum, orucumu açtım.

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

7. .......................................

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

8. .......................................

Güm güm eder kapımda, uyandırır sahur-
da.

Gece uyku böler, gündüz güce döner. Ra-
mazan’da yenir, bil bakalım nedir?

Bir geceyim, 80 yıla bedelim. Ramazan’ın 
içinde, Kur’an’ın sedefiyim.

Ramazan geldi, hoş geldi. İki minare arası-
na bin bir renk geldi.
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OKUYALIM VE YAZALIM

Bu metni  işaretinden itibaren siz tamamlayacak olsaydınız neler yazardınız? Metnin 
devamını noktalı yere yazınız.

1 Sezai Karakoç, Samanyolunda Ziyafet, 
Diriliş Yayınları, 2013, s 9.

SAMANYOLU’NDA ZİYAFET1

Bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıva-
nır, yıkanır, onarılır ve badana edilir, yani yeni yapılmış hâle getirilirse; bir ruh da yılda bir 
kere, böyle bir genel temizlik ve revizyon (yenilenme) ister. Bir şehrin temizlenmesi, onarıl-
ması, yeniden yapılması, sıva, boya ve badanaların tazelenmesi ile Müslüman bir şehrin 
oruç boyunca ruhî canlılık ve hareketi, yükselme ve ilerlemesi birbirini çok andırır. Oruç, bir 
noktadan bakılınca, ruhun ve vücudun dezenfekte edilmesi gibidir.
Oruç, tek başına belli başlı ibadetlerden olduğu gibi, bir de öbür ibadetlerin yatağı olmak gibi 
bir özellik taşıyor. Kur'an en çok bu ay okunuyor, namaz en çok bu ay kılınıyor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel 2. 4
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KAVRAM BULMA
Aşağıdaki bulmacada Ramazan ve oruçla ilgili bazı kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları 
bularak her birini bir cümle içinde kullanınız. 

Not: Bulmacada kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya, çapraz veya tersten yazılmış olabilir.

B İ M A H Y A Z K Ö H

U H İ V A R E T G I D

F C E U Ş L P S R B İ

A R U N G A R K M A Ş

H Ö Y R K I A Ş İ Y K

S Y O A O İ T L T R İ

U G D Z Ş E C N A A R

M A G E D K N L H M A

S Ü R N V H F K Ğ Ç S

L İ N O C M G R E Ç I

F M U K A B E L E T B

KAVRAM CÜMLE

1. MAHYA

2. MUSHAF

3. MUKABELE

4. BAYRAM

5. TERAVİH

6. HATİM

7. SADAKA

8. TEKNE ORUCU

9. DİŞ KİRASI

10. HIRKA-İ ŞERİF
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Bu ay yaklaşınca evlerde hazırlıklar baş-

lar. Bu mübarek ayda mukabele okuyacak 
kimseler planlamalarını yaparlar. İftar ve 
sahur sofraları için alışverişler yapılır. Bu 
ayda yemekler daha bir özenle hazırlanır. 
Ay boyunca daha rahat oruç tutabilmek için 
günlük hayatın akışında bazı değişiklikler 
yapılır.

Bu parçada anlatılan ay aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Recep

B) Şaban

C) Muharrem

D) Ramazan

2. Bir kişinin Kur’an okuması, cemaatin de 
okunan ayetleri Mushaf’tan takip etmesine 
- - - -  denir.

Verilen tanımda noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Cüz

B) Ayet

C) Mukabele

D) Hafız

3. Ramazan toplumumuzda bir iyilik fırsatı 
olarak görülür. Bu ayda yapılan iyiliklerin 
sevabının kat kat verileceğini bilen Müslü-
manlar kendi durumlarına göre yardımlarda 
bulunurlar. Kimileri Ramazan kolileri hazır-
layıp ihtiyaç sahiplerine dağıtırken kimileri 
de zekât ve sadakalarını kardeşlerine ulaş-
tırmaya çalışırlar. Yapabildikleri hayır işleri-
ne koşarlar. Çünkü Ramazan, paylaşma ve 
yardımlaşma ayıdır. 

Bu parçaya göre Ramazan ayıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar Ramazan ayını en iyi şekil-
de değerlendirmeye çalışırlar.

B) İnsanlar kendilerini daha çok düşünür ve 
bireysellik ön plana çıkar.

C) Toplumdaki birlik ve beraberlik artar.

D) Yardımlaşma ve dayanışma duygusu 
gelişir.

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde 
sadece Ramazan ayına özel uygulama-
lardan biri değildir?

A) Sahurda davul çalmak

B) İftarda top patlatmak

C) İftar çadırları kurmak

D) Misafir ağırlamak
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Hz. Davud, İsrailoğulları’na gönderilen bir peygamberdir. Hz. Süleyman’ın babasıdır. Kitap indi-
rilen dört peygamberden biridir. Hz. Davud’a indirilen kitap, Zebur’dur. Zebur, Tevrat’tan sonra 
indirilen ilahi bir kitaptır. Kur’an’da Hz. Davud’un, döneminde gerçekleşen Tâlût ve Câlût arasın-
daki savaşa katıldığı ve Tâlût’un ordusunda yer aldığı anlatılır. Sesinin güzelliği ile tanınan Hz. 
Davud aynı zamanda iyi bir zırh ustası idi. İbadete çok düşkündü. Yılın yarısını oruç ile geçiren 
Hz. Davud’un bu orucu, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından “Davud orucu” olarak övülmüştür.

BİLGİ KÜPÜ
4. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. DAVUD (A.S.)

LİSTELEYELİM
Aşağıdaki metni okuyup önemli bulduğunuz bilgileri maddeler hâlinde yazınız.

HZ. DAVUD
Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Hz. Davud da hakkın-
da bilgi verilen peygamberlerdendir. Buna göre Hz. Davud İsrailoğulları’na gönderilen bir 
peygamberdir. Hz. Süleyman’ın babasıdır. Kendisine, kutsal kitap olarak Zebur verilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Davud’un, İsrailoğulları’nın yaptıkları savaşta düşman ordusunun ko-
mutanını öldürdüğü, sonra da Allah (c.c.) tarafından kendisine hükümdarlık ve peygamberlik 
verilerek ilim ve hikmet öğretildiği ve böylelikle yeryüzünde halife kılındığı anlatılır. Yine Hz. 
Davud’un kendisine verilen bu nimetleri daima Allah’ın (c.c.) rızası doğrultusunda kullandığı, 
hüküm verirken adaletten ayrılmadığı da Kur’an’da anlatılmaktadır.
Hz. Davud, kendi el emeğiyle zırh yapıp satarak geçimini sağlamıştır. O, ibadete çok düş-
kündür ve güzel sesiyle sabah akşam Yüce Allah’ı zikretmiştir. Bugün dilimizde “davudi ses” 
deyimi bize ondan kalan bir hatıradır.

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

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

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

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

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

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

7.  ..................................................................................................................................................

8.  ..................................................................................................................................................

9.  ..................................................................................................................................................

10. ................................................................................................................................................

Görsel 2. 5: Hz. Davud, zırh yapımında 
usta bir peygamberdi. 
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YORUMLAYALIM
Aşağıdaki metinle ilgili istenenleri yazınız.

…………………………………………………..

Hz. Davud bol bol ibadet eder, sık sık oruç tutup namaz kılardı. Sesi hem çok gür hem de 
çok güzeldi. Allah (c.c.), bir mucize eseri olarak bütün dağları onun emrine vermişti. Dağlar 
da onunla birlikte Allah’ı (c.c.) zikrederdi. Hz. Davud, İsrailoğulları tarafından çok sevilirdi. 
Allah (c.c.) da onu İsrailoğulları’nın başına hükümdar kıldı, ona çok şey öğretti ve peygam-
berlik verdi. 

Hz. Davud, oğlu Hz. Süleyman gibi hem kral hem de peygamber oldu. Allah (c.c.), her 
ikisine de birçok ilim öğretmiş, kuşları da onların emrine vermişti. Hz. Davud, elinin emeği ile 
geçinen yüce bir peygamberdi. Bir kral olmasına rağmen, devletin parasını almak istemiyor-
du. Bunun için, Allah’tan (c.c.) dua ederek kendisine bir sanat öğretmesini istedi. Allah (c.c.) 
da ona, demir madenini yumuşatma ve işleme sanatını öğretti. Demir, bir mucize eseri olarak 
onun elinde mum gibi olur ve istediği şekle girerdi. 

Hz. Davud, işlediği bu demirleri zırh hâline getirir ve onları satarak ailesinin geçimini te-
min ederdi. Zırhlar, demirden yapılmış elbiselerdi. Bunları giyenler, düşmanın attığı ok ve 
mızraklardan ya da salladığı kılıçlardan korunuyordu. Davud Peygamber’den önce kullanı-
lan zırhlar, demir levhalardan yapıldığı için çok ağırdı. Onları giyenler de bu durumda rahat 
hareket edemiyordu. 

Hz. Davud, yaptığı zırhlarda örgü hâlindeki ince demirleri kullanıyordu. Böylelikle, zırhlar 
son derece hafifliyor ve bir elbise gibi giyildiğinden içinde çok rahat hareket ediliyordu. Hz. 
Davud zırhlardan kazandığı paranın üçte birini fakir insanlara dağıtır, diğer bölümünü de yeni 
zırhlar yapmaya ve ailesinin geçimine ayırırdı. 

(Cüneyd SUAVİ’nin “Cennetin Elçileri Peygamberler Tarihi” adlı kitabından uyarlanmıştır.)

HİKÂYE HARİTASI

Hikâyenin başlığı:

Hikâyenin ana karakteri:

Hikâyenin konusu:

Hikâyenin ana fikri:

Görsel 2. 6: Yüce Allah, Hz. Da-
vud’a, demir madenini yumuşat-
ma ve işleme yeteneği verdi.68
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BOYAMA
Aşağıdaki soruların cevapları çiçeklerin üzerinde verilmiştir. Üzerinde Hz. Davud ile ilgili doğ-
ru ifadelerin bulunduğu çiçekleri boyayınız.

1. Hz. Davud hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? 
2. Hz. Davud’a indirilen ilahi  kitap nedir? 
3. Hz. Davud’un özellikleri nelerdir? 
4. Hz. Davud kimin babasıdır?
5. Hz. Davud hangi komutanla savaşmıştır?

Hükümdar Hz. Yakup Vezir

Güzel Ses İsrailoğulları Hz. Süleyman

Câlut Tâlût Demircilik

Marangoz Zebur Tevrat
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BULMACA
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. 
Bulmaca içine gizlenmiş olan, Hz. Davud’un ettiği duayı bularak alttaki boşluğa yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1.  I. Hz. Süleyman’ın babasıdır.

 II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.

 III. Sesi çok güzeldir.

Verilen bilgiler aşağıdaki peygamberler-
den hangisine aittir?

A) Hz. İsa 

B) Hz. Davud 

C) Hz. Musa 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.)

2. “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yap-
tık. O hâlde insanlar arasında hak ve ada-
letle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, yoksa 
bu, seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu 
Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü 
unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.”

(Sâd suresi, 26. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Davud’a insanlara karşı adaletli ol-
ması emredilmiştir.

B) Allah’ın (c.c.) yolundan sapanlar uyarıl-
mıştır.

C) Nefsine uymanın Allah (c.c.) yolundan 
saptıracağı belirtilmiştir.

D) Hz. Davud’a Zebur verilmiştir.

3. “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni seve-
nin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştı-
ran ameli isterim. Allah’ım! Senin sevgini, 
bana kendimden, ailemden ve serin sudan 
daha sevimli kıl.”

(Tirmizî, Deavât, 72.)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un 
duasında istediklerinden biri değildir?

A) Allah’ı (c.c.) görmek

B) Allah (c.c.) tarafından sevilmek

C) Allah’ın (c.c.) sevdiği kulları tarafından 
sevilmek

D) Allah’ın (c.c.) sevdiği davranışları yap-
mak

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un 
hayatıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İsrailoğulları’na peygamber olarak gön-
derilmiştir.

B) Câlût’a karşı Tâlût’un ordusunda yer al-
mıştır.

C) Zırh yapıp satarak geçimini sağlamıştır.

D) Hz. Yusuf’un babasıdır.

7171
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İki duanın da “rabbena” kelimesiyle başlaması nedeniyle bu dualara “Rabbena duaları” denmek-
tedir. Bu duaların ilki, Bakara suresi, 201. ayette; ikincisi ise İbrahim suresi, 41. ayette geçmekte-
dir. Rabbena duaları namazlarda son oturuşta okunur. Rab; yaratan, besleyip büyüten, yarattık-
larıyla ilgili kurallar koyan ve onları terbiye eden demektir. Dua ederken Yüce Allah’a sığınıldığı 
için “Ya Rabbi!” ya da “Ey Rabb’imiz!” diyerek dua edilir.

BİLGİ KÜPÜ

YORUMLAYALIM

4. BİR DUA TANIYORUM: RABBENA DUALARI VE ANLAMI

Rabbena dualarının yazılı olduğu kutuları sıralama tablosuna yerleştiriniz.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

YEVME YEKÛMÜL HİSÂB.

FİDDÜNYA HASENETEN

BİRAHMETİKE YÂ ERHAMERRÂHİMÎN.

VE LİL MÜMİNÎNEVE KINÂ AZÂBEN NÂR.
RABBENAĞFİRLÎ

VE Lİ VÂLİDEYYE

RABBENÂ ÂTİNÂ

VE Fİ’L ÂHİRETİ HASENETEN

7272
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RABBENA DUALARININ OKUNUŞU

BOŞLUK DOLDURMA

YAZALIM

Rabbena dualarının okunuşunda ve anlamında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeleri 
yazınız. 

Siz de anne babanız ve sevdikleriniz için noktalı yere bir dua yazınız.

Rabbenâ ........................... fiddünya ........................... ve fi’l ........................... haseneten ve kınâ 

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

Ey Rabb’imiz! Bize ........................... da ahirette de ........................... ver. Bizi........................... 

........................... koru.

........................... li vâlideyye ve lil ........................... yevme ........................... 

hisâb.

Ey ...........................! ........................... hesabın görüleceği gün 

beni, ..........................., babamı ve tüm ........................... bağışla. 

........................... yâ erhamerrâhimîn. ........................... et! Ey mer-

hametlilerin en ............................

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Tirmizî, Deavât, 1.)

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................... AMİN.

Görsel 2. 7: Rabbena duaları Kur’an’da 
yer alan dualardandır.

Görsel 2. 8: Dua etmek, Allah’a (c.c.) 
sığınmaktır.
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BULMACA
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. 
Bulmaca içine gizlenmiş olan duayı bularak alttaki boşluğa yazınız.

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. “Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de 

iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru.

Ey Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüleceği 
gün beni, annemi, babamı ve tüm mümin-
leri bağışla. 

Rahmet et, ey merhametlilerin en merha-
metlisi.”

Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dua-
larında istenenlerden biri değildir?

A) Sadece ahirette iyilik

B) Rahmet ve merhamet

C) Hesap günü bağışlanma

D) Cehennem azabından korunma

2. Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dua-
larında verilen mesajlardan biri değildir?

A) Hem dünya hem de ahiret için dua edil-
mesi gerektiği

B) Müslümanlara da dualarda yer verilmesi 
gerektiği

C) Dua ederken bencil olmamak gerektiği 

D) Bütün zamanı ibadet ederek geçirmek 
gerektiği

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena 
dualarına ait değildir? 

A) Ve kınâ azâben nâr 

B) Birahmetike yâ erhamerrâhimîn 

C) Rabbenağfirlî ve li vâlideyye 

D) İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn

4. I.   Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten 

II. ve lil müminîne yevme yekûmül hisâb. 

III. Rabbenağfirlî ve li vâlideyye 

IV.ve fi’l âhireti haseneten ve kınâ azâben 
nâr.

Maddeler hâlinde verilen Rabbena dua-
larının ifadelerinden hangileri yer değiş-
tirirse okunuş sıralaması doğru olur?

A) I ve II.

B) II ve III. 

C) II ve IV.

D) III ve IV.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi hicri takvim ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Hz. Peygamber'in hicretini tarih başlan-
gıcı olarak kabul eden takvimdir.

B) Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre 
düzenlenen ay takvimidir. 

C) Hicri takvime göre bir ay bazen yirmi do-
kuz, bazen otuz olur. 

D) Hicri takvimin esas alındığı kamerî yıl 
365 gündür. 

2. I.   Bilerek bir şey yiyip içmek 

II. Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bi-
lerek yutmak 

III. Nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek 
artığını yutmak

Yukarıdakilerden hangileri orucu bozan 
davranışlardandır?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

3. Kur’an’ı iyi okuyan kimselerin cemaate dö-
nük olarak Kur’an okuması, cemaatin de 
okunan ayetleri takip etmesine - - - - denir.

Cümlede noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Mukabele

B) Mushaf

C) Teravih

D) Fitre

4. I. - - - -, Tan yerinin ağarmasından önceki 
vakit ve bu esnada oruç tutmak isteyen-
lerin yediği yemek. 

 II. - - - -, Ramazan ayında yatsı namazın-
dan sonra genellikle yirmi rekât olarak 
kılınan sünnet namaz.

 III. - - - -, Dinen zengin Müslümanların ken-
dileri ve bakmakla yükümlü oldukları ki-
şiler için ramazan ayında ihtiyaç sahip-
lerine verdikleri sadaka.

Tanımlarda boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

I II III
A) İftar İmsak Fitre

B) Sahur Teravih Fitre

C) Sahur Vitir Zekât

D) İmsak Teravih Vitir

5. Merve, ailedeki herkesin sahura kalkma-
sını, iftardaki coşkusunu merakla gözlem-
liyordu. Oruç tutmayı merak ediyor, kendisi 
de tutmak istiyordu. Merve henüz çok kü-
çük olduğu için annesi ona tam gün oruç 
tutamayacağını ama öğlene kadar tutabile-
ceğini söyledi. Ertesi gün Merve de evde-
kilerle birlikte sahura kalktı, yemeğini yedi, 
niyet etti ve orucunu öğlene kadar tuttu. Bu 
onun için gurur verici ve ileriki zamanlar için 
hazırlık olacak ilk oruçtu.
Merve’nin tuttuğu oruca verilen isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muharrem orucu

B) Şükür orucu

C) Tekne orucu

D) Kaza orucu
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6. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bay-
ramı uygulamalarından biri değildir?

A) Büyükler ziyaret edilir.

B) Çocuklar sevindirilir.

C) İkramlarda bulunulur.

D) Teravih namazı kılınır.

7. “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Da-
vud’un orucudur. O, yılın yarısını oruçlu ge-
çirirdi. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu 
namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin 
yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz 
kılar, gecenin kalanında yine uyurdu.” 

(Müslim, Sıyâm, 190.)

Verilen hadiste Hz. Davud’un hangi 
yönü vurgulanmıştır?

A) Ahlaki nitelikleri

B) Hükümdarlık kabiliyeti

C) İbadetlerine düşkünlüğü

D) Halkıyla olan iletişimi

8. Hz. Davud’a verilen ilahi kitap aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İncil

B) Zebur

C) Tevrat

D) Kur’an-ı Kerim

9. I.  Sahur

II. İmsak

III. Fitre

IV.İftar

Numaralandırılmış kavramlardan hangi-
leri orucun başlangıç ve bitiş zamanıyla 
ilgilidir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

10. Aşağıdakilerden hangisi namazların son 
oturuşunda okunan dualardan biridir?

A) Rabbena duaları

B) Kunut duaları

C) Sübhaneke duası

D) Amentü duası
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Notlarım
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3.
ÜNİTE

ADAP VE NEZAKET

KONULAR

1. Nezaket Kuralları

2. Selamlaşma Adabı

3. İletişim ve Konuşma Adabı

4. Sofra Adabı

5. Hz. Lokman'dan (a.s.) Öğütler

6. Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve 
Anlamı



Toplumda örf, âdet ve kural hâlini almış iyi tutum ve davranışlara nezaket veya adap kuralları 
denir. Bunlar insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallar-
dır. Adap kelimesi edep kelimesinin çoğuludur. Edep iyi ahlak, güzel terbiye, eğitim demektir. 
İnsanın çevresindekilere gösterdiği kibar ve görgülü davranışlara ise nezaket denir. Nezaket 
sayesinde insanlar birbirleriyle çok daha iyi geçinirler. Nezaket gösteren insanlar toplumda 
“beyefendi” ve “hanımefendi” olarak tanınırlar.

BİLGİ KÜPÜ

YAZALIM

BULALIM

1. NEZAKET KURALLARI

Nezaket kurallarının neler olabileceğini düşünerek aklınıza gelenleri aşağıdaki noktalı yerlere 
örnekteki gibi yazınız.

Adap ve nezaketle ilgili atasözleri ve deyimleri bularak noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız.

• Baltayla nakış işlenmez.

• Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.

• İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim ta gerilerde kaldı, illa edep illa edep.

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

•  ............................................................................................................................................................................................................

1. Telefonda öncelikle kendini tanıtmak
2. Sınıfa girmeden önce kapıyı tıklatmak
3.  .........................................................................................................

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

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

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

7.  .........................................................................................................

8.  .........................................................................................................

Görsel 3. 1: Bir yere girmeden önce izin istemek 
nezaket göstergesidir.
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BULMACA

NOT EDELİM

Saygı terimleri ile ilgili hazırlanan aşağıdaki bulmacada yer alan soruların cevaplarını, ok 
işareti sembolünden başlayarak her kutuya bir harf gelecek şekilde yazınız.

1

23

4

56

1. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma.
2. Kibar olma durumu.
3. Bir toplumda uyulması gereken ahlaki kurallar.
4. Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duy-

mak, korkmak, mahcup olmak.
5. Birisine karşı duyduğumuz derin his.
6. Bir şey yapmak için onay almak.

“Sizden biriniz üç kere izin 
istediği zaman kendisine 
izin verilmezse hemen 
geri dönsün.”

(Buhârî, İsti’zân, 13.)

“Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. 
Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde 
cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde 
icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, 
aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında 
ve gıyabında onun için samimi davranır.” 

(Tirmizî, Edeb, 1.)
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YAZALIM
Aşağıdaki tabloda ilk sütuna, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken bir nezaket kuralını; 
ikinci sütuna bu nezaket kuralına nerelerde dikkat edilmesi gerektiğini yazınız. Son bölümde 
bu nezaket kuralına uyma derecenizi puanlayınız.

NEZAKET KURALI

Bir fotoğraf paylaşmadan önce o fotoğ-
rafta yer alan kişilerden izin istemek

Sosyal medyada

NERELERDE
DİKKAT EDİLMELİ?

KENDİME
VERDİĞİM PUAN
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ÖZ DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki tabloda yazılı olan davranışları okuyup size uygun olana (✔) işareti koyunuz.

Davranışlar Bazen Sıklıkla Her zaman

Konuşurken arkadaşlarımı kırmamaya özen gösteririm.

Bana soru sorulduğunda en güzel şekilde cevap veri-
rim.

Yediğim şeylerden arkadaşlarıma da ikram ederim.

Birisi ile karşılaştığımda ilk önce ben selam veririm.

Birisi bana seslendiğinde “efendim”, “buyurun” diyerek 
karşılık veririm.

Büyüklerimin yanında saygılı otururum.

Misafir ağırlamayı severim.

Birisi konuşurken sözünü kesmem.

Arkadaşlarıma ölçülü şakalar yaparım.

Konuşurken sesimi yükseltmem.

Arkadaşlarımın sırlarını iyi saklarım.

Her zaman temiz ve düzenli giyinirim.

Daima güler yüzlüyümdür.

Hasta olan arkadaşıma geçmiş olsun dileklerimi ileti-
rim.
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LİSTELEYELİM
Günlük hayatta karşılaştığınız durumlara göre yapılması veya yapılmaması gereken davra-
nışları tablodaki yerlerine yazınız.

YAPILMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

Kapıya sertçe vurmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAPILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

Büyüklerimize saygı göstermek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel 3. 2: Büyüklerimize saygı göstermek 
hem dinî hem de insani bir görevdir.

Görsel 3. 3: Toplum içinde gizli konuşmalar 
yapmak nezaket kurallarına uygun değildir.
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. İnsanın çevresindekilere gösterdiği kibar ve 

görgülü davranışlara nezaket denir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ne-
zakete aykırı bir davranıştır?

A) Hasta ziyareti yapmak

B) Selamlaşmak

C) Topluluk içinde fısıldaşmak

D) Gerektiğinde özür dilemek

2. “Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. 
Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğün-
de cenazesinde bulunur, kendisini davet et-
tiğinde icabet eder, onunla karşılaştığında 
selam verir, aksırdığında ona hayır duada 
bulunur, yanında ve gıyabında onun için 
samimi davranır.”

(Tirmizî, Edeb, 1.)

Hz. Peygamber bu hadisinde hangi top-
lumsal kurallardan bahsetmiştir?

A) Hukuk kuralları

B) Temizlik kuralları

C) Sağlık kuralları

D) Nezaket kuralları

3. I.   İnsanların özel hayatına saygı duyar.

II. Verilen sırrı başkalarıyla paylaşır.

III. İnsanların eşyalarını izinsiz kullanır.

VI.Nazik ve kibar konuşur.

V. Hata yapıldığında özür diler.

Verilenlerden hangileri nezaket sahibi 
kişilerin davranışlarındandır?

A) I ve II.

B) I, IV ve V.

C) II, III ve IV.

D) III, IV ve V.

4. (I) Ahmet, okula gittiğinde güler yüzle arka-
daşlarına selam vererek sınıfına girdi. (II) 
Sıra arkadaşının yanında yayılarak oturup 
dersin başlamasını bekledi. (III) Öğretme-
ninden izin alarak derse katıldı. (IV) Akşam 
olduğunda ise arkadaşlarına “iyi akşamlar” 
dileyerek evine geri döndü.

Verilen parçada numaralandırılmış cüm-
lelerin hangisinde Ahmet’in, nezaket ku-
rallarına uymayan bir davranış yaptığı 
söylenebilir?

A) I B) II

C) III D) IV
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Selam; barış, esenlik, güven, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Selamlaşma ise insanların birbirle-
rine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir. Biriyle karşılaştığımızda iletişim kurmanın ilk yolu 
selamlaşmaktır. Selam vererek karşımızdaki insana değer verdiğimizi ve ona karşı iyi niyetimizi 
göstermiş oluruz. Selamlaşmak hem bir nezaket kuralı hem de İslam dinine göre toplumda 
yaygınlaştırılması istenen bir davranıştır. Selamlaşmanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayan 
kurallara da selamlaşma adabı denir.

BİLGİ KÜPÜ

YORUMLAYALIM

2. SELAMLAŞMA ADABI

Aşağıda verilen ayetten, hadisten ve atasözünden anladıklarınızı yazınız.

“Size bir selam verildiği zaman, ondan daha 
güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin...”

 (Nisâ suresi, 86. ayet.)
NE ANLADIK?

NE ANLADIK?

NE ANLADIK?

Selam, kelamdan öncedir. 

 “İnsanların Yüce Allah katında en hayırlısı 
önce selam verenlerdir.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 132-133.)

Görsel 3. 4

Görsel 3. 5

Görsel 3. 6
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BULMACA
Aşağıdaki tabloda selamlaşma adabı ile ilgili bir ayet meali bulunmaktadır. Verilen anahtar 
harf-sayı eşleştirmelerinden faydalanarak ayet mealini tablodan bulup noktalı yerlere yazınız.

ANAHTAR

00 55 3 24 22 55 44 00 24 6 88 12

5 24 44 55 6 9 55 4 55 3 88 12 88 0

1 0 9 88 0 9 88 33 88

66 77 3 24 6 55 99 6 24 5 24 99 88

88 99 0 32 00 24 6 88 12 6 88

7 88 44 2 32 6 32 7 5 24 44 55 0

88 22 9 24

A B D E

6 4 33 32

G Ğ H I

55 7 6 12

İ K L M

0 1 44 00

N O R S

2 77 5 99

Ş Ü V Y

3

Z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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ÇİZELİM
Aşağıdaki kutucuklara selamlaşma adabını gösteren resim ya da karikatürler çiziniz.

SELAMLAŞMANIN ADABI

KÜÇÜK - BÜYÜĞE

ARAÇTAKİ - YAYAYA 

YÜRÜYEN - OTURANA 
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Aşağıdaki kelimeleri bulmaca tablosunda bularak üzerlerini çiziniz.

BULALIM

V H U Z R Ş N İ F G O Z U O T F T S Z D Ö J M E H
İ L M S R S Ü U I Ü H Ç L L Y I C P I G T A Ö D İ
B S E L A M Ü N A L E Y K Ü M V P P Ğ V M V Y E V
F R U İ M N P Y J K O M C B O Ç A E T Ş Ş L L P Ü
R U Ş B K Ğ D Ü Ü U E L S P V H L C A G O G Z Z A
N Ü T Ü U P L V Y N B Ö S H I F Z L G T C S Z B N
N R B I K Y İ Ö F N Z Z Ü J F C M İ C Y M Ş T E P
E P D P Ş R D P J D S Ç L J J A S Z İ T O İ Ü S S
Z Z N P I Ğ E Ğ V Y P A Ü Ü L U C Ü B N B S Z M F
A İ E B Ğ O Ö T T T Ö Ğ U E D V C V L T Ç R Ş E E
K F Ö C Z K R E M L L N S Y M P C F U O S A T L O
E T V C O A K I C E K Ü T F Ü N I C L Ğ P F D E U
T İ Y V Y E E Ğ Z Ğ K P Z P M S O Ö H Z P T P İ A
K R İ Ğ R C H A V I Ş T O F Z V Ü E Y J Ş K G C Ö
B A I E S Ö Z C N A K Ü A L E Y K Ü M S E L A M C
Ö A B J F Ü Ö J H İ N Ş I Z İ N H J O C Ö E G Y U
G İ V U H J S L Ş P F V J Ö İ Z S V R T H Y H J O

EDEP

SELAMÜNALEYKÜM

ŞÜKRETMEK NEZAKET
ALEYKÜMSELAM

BESMELE

SELAMLAŞMAİFTİRA

İSRAF

RIZIK

BEREKET
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Toplumda iki kişi veya grup karşılaştığında 

selamlaşma adabına göre bir taraf selam 
verme önceliğine sahiptir. 

Buna göre aşağıdaki selam verme önce-
liklerinden hangisi yanlıştır?

A) Araçla giden ➞ Yürüyene

B) Küçük olan ➞ Büyük olana

C) Oturan ➞ Ayakta olana

D) Sayıca az olan ➞ Sayıca çok olana

2. “Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘…Size, yaptığınız 
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göste-
reyim mi? Aranızda selamı yayınız.’ buyur-
muştur.”

(Müslim, Îmân, 93.)

Bu hadise göre selamlaşmayla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) “Selamünaleyküm” diyerek selam veril-
melidir.

B) Selamlaşma insanlar arasındaki sevgiyi 
artırır.

C) Selamlaşan insanlar tartışmazlar.

D) Selamlaşma insanların birbirlerine esen-
lik dilemeleridir.

3. “Size bir selam verildiği zaman, ondan 
daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık 
verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını 
gereği gibi yapandır.” 

(Nisâ suresi, 86. ayet.) 

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Selam verene aynı şekilde cevap verile-
bilir.

B) Yüce Allah insanların selamlaşmasını 
istemiştir.

C) Selam verene daha güzeliyle cevap ve-
rilebilir.

D) Sadece selam verene selam verilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma 
ifadesi değildir?

A) Günaydın

B) Selamünaleyküm

C) Merhaba

D) Elhamdülillah
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İnsanlar arasında iletişimi sağlayan en temel yol, konuşmadır. Konuşma insanların duygu ve 
düşüncelerini aktarmalarını, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalarını sağlar. Bu nedenle çevremizle 
iletişimimizde konuşma üslubumuza dikkat etmemiz ve konuşma adabına uygun davranmamız 
gerekir. Konuşmanın ilk şartı, doğru sözlü olmaktır. Konuşurken kırıcı ve incitici tarzda konuşma-
malı, kötü sözden ve kötü ifadelerden uzak durmalıyız. Karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde 
konuşmalıyız. Sosyal medyadaki konuşmalarımızda da bu kurallara uymaya özen göstermeliyiz.

BİLGİ KÜPÜ
3. İLETİŞİM VE KONUŞMA ADABI

LİSTELEYELİM
Aşağıdaki hadisleri okuyarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) iletişim adabında dikkat ettiği husus-
ları yazınız.

“Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslü-
manların güvende olduğu kimsedir.”

(Müslim, İman, 65.)

“Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya 
girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve 
ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.” 

(Tirmizî, Birr, 58.)

“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya 
hayır söylesin ya da sussun.” 

(Müslim, İman, 74.)

“Bir gün Ukbe bin Âmir; ‘Ey Allah’ın Resulü! 
Kurtuluşun yolu nedir?’ diye sordu. Hz. Pey-

gamber'in ona yaptığı tavsiye; ‘Diline sahip ol!’ 
oldu.”

(Tirmizî, Zühd, 60.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91

3. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



BOŞLUKLARI TAMAMLAYALIM
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

iletişimi saygı sözünü izin

özür selam memnun ses

yalandan üslubumuza incitici afiyet

.................................... vermek insanlar arası iletişimi güçlendirir.

Nazik insanlar toplumda daha çok .................................... görür. 

Nezaket sahibi insanlar birbirlerinin konuşmasını .................................... kesmeden dinler.

Arkadaşlarımızın eşyasını kullanırken .................................... istemek gerekir.

İnsanlar arasındaki .................................... sağlayan en temel yol konuşmadır.

İlk defa tanıştığımız birine tanıştığımıza ....................................  oldum demek gerekir.

Çevremizle iletişimimizde konuşma .................................... dikkat etmemiz gerekir.

Toplum içinde .................................... yükseltmeden konuşmak gerekir.

Bir hata yaptığımızda .................................... dilemek gerekir.

Sinirlendiğimiz zaman karşımızdakini .................................... cümleler kurmamalıyız.

Konuşmalarımızda ....................................  uzak durmalı, dürüstlükten vazgeçmemeliyiz.
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İŞARETLEYELİM
Aşağıda verilen ifadelerden iletişim ve konuşma adabına uygun olanların başına ✔, uygun 
olmayanların başına ✗ koyunuz.

Gereksiz sözler 
söylemek 

Çok yüksek sesle 
konuşmak

Ağzımız doluyken 
konuşmamak

Güler yüzlü 
olmak

Karşımızdakinin 
yüzüne bakarak 

konuşmak

Bizimle paylaşılan 
sırları saklamak

Konuşurken tatlı 
dilli olmak

Başkalarının 
dedikodusunu 

yapmak

İyi bir dinleyici 
olmak

Başkalarının 
yanında fısıldaş-

mak

Birisi konuşurken 
sözünü kesmemek

Kaba ve argo ifade-
ler kullanmak

Yalan söyleme-
den konuşmak

Bir şey ister-
ken emir kipi 
kullanmak

Söyledikle-
rimizle gönül 
kırmamak

Görsel 3. 7
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İŞARETLEYELİM
Tablonun sağ tarafında gördüğünüz sözleri ve deyimleri ilgili olduğu nezaket kuralları ile 
örnekteki gibi eşleştiriniz. Sözlerin birden fazla nezaket kuralı ile ilgili olabileceğini unutma-
yınız.

1
Doğru ve yerinde 

konuşmak.

1 Ya hayır söyle ya sus.

Söz gümüşse sükût altındır.

Doğruluğunu tam bilmediğin bir sözü söyleme.

İki dinle bir söyle.

Üç şey vardır ki insanın gönlünü öldürür: Çok yemek, 
çok uyumak, çok konuşmak.

2
Kaba ve kırıcı sözler 

kullanmamak.

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.

Sözü yerinde söyleyen, özür dilemek zorunda kal-
maz.

2 El yarası iyileşir dil yarası iyileşmez.

Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktadır.

Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.

3
Anlaşılır şekilde ko-

nuşmak.

Eğri oturalım, doğru konuşalım.

Eveleyip gevelemek

İki dinle bir söyle.

Laf ile peynir gemisi yürümez.

Dilin kemiği yok

4
Boş sözlerle sözü 

uzatmamak.  

Tatlı söz yılanı değilinden çıkarır.

3 Laf ebeliği yapmak

Ya susun yahut susmaktan iyi şeyler söyleyin.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz.

5 Dinlemeyi bilmek.

Söylemediğin sürece söze sen hâkimsin. Bir kere 
söyledin mi o sana hâkim olur.

Büyük lokma ye de büyük söz söyleme.

Dil kılıçtan keskindir.

Kulak kesilmek  

Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir.
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KONU DEĞERLENDİRME 3
1. “Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘Eğer bir yerde üç 

kişi iseniz, kalabalığa karışmadıkça ikiniz 
ötekini bırakarak gizli bir şey konuşmasın. 
Çünkü bu, onu üzer.’ buyurmuştur.”

(İbn Mâce, Edeb, 50.) 

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İslam dini insanları üzecek davranışlar-
dan kaçınmayı tavsiye etmiştir.

B) Biriyle yapılacak gizli konuşmaları doğ-
ru ortamda yapmak önemlidir.

C) Arkadaşlara sırlarını söylemek doğru 
bir davranış değildir.

D) İnsanların yanlış anlamasına sebep 
olacak durumlardan kaçınılmalıdır.

2. “Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abar-
tarak konuşma, doğruyu söylemekten geri 
durma. Kendine uygun görmediğini başka-
larına da uygun görme.”

Hacı Bektaş Veli’nin bu sözünde iletişim 
adabının ilkelerinden hangisine değinil-
memiştir?

A) Doğru sözlülük

B) Tane tane konuşmak

C) Empati yaparak konuşmak

D) Abartısız konuşmak

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ve ko-
nuşma adabıyla ilgilidir?

A) Kötü sözler kullanmaktan kaçınılmalı-
dır.

B) Çevre temizliğine her zaman dikkat 
edilmelidir.

C) Yemek yerken yenebilecek kadar ye-
mek alınmalıdır.

D) Yemek öncesinde ve sonrasında eller 
yıkanmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim adabı-
na aykırı bir durumdur?

A) Kısa ve anlaşılır konuşmak

B) Kaba ve kırıcı sözlerden kaçınmak

C) Sosyal medyada özel hayata saygı 
göstermek

D) Kötü söze kötü sözle karşılık vermek
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İnsan, hayatını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Bu ihtiyacını giderirken bazı kurallara 
uymalıdır. Aksi takdirde hem kendisi hem de çevresi için olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Yemek 
yerken uyulması gereken nezaket kurallarına sofra adabı denir. Sofra adabına uygun bir şekil-
de hareket etmek Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere değer vermek ve O’na şükretmek demektir. 
Yemeğe başlarken besmele çekmek, yemek sonunda “elhamdülillah” demek ve yemeği ölçülü 
miktarda yemek sofra adabındandır.

BİLGİ KÜPÜ

ÖZ DEĞERLENDİRME

4. SOFRA ADABI

Yeme içme ve sofra adabıyla ilgili ifadeleri okuyup size uygun olana (X) işareti koyunuz.

Her 
Zaman

Bazen
Hiçbir 

Zaman
Yediğim içtiğim şeylerin helal olmasına dikkat ederim.

Sağlığa zararlı şeyleri yemem.

Yiyeceğim şeylerin temizliğine dikkat ederim.

Yiyeceğe dokunmadan önce ellerimi yıkarım.

Yemeğe besmele ile başlarım.

Oturarak yemeye özen gösteririm.

Ağzımda lokma varken konuşmam.

Yiyeceğimi paylaşırım.

Yeme içmede ölçülü davranırım.

Yemeğe başlamak için sofraya herkesin oturmasını beklerim.

Sofrada tabağıma yiyeceğim kadar alırım.

Sofrada ortak tabaktan yerken önümden yerim.

Yemek yerken etrafımdakileri rahatsız edecek sesler çıkarmam.

Yedikten sonra şükrederim.

Yemekten sonra ellerimi yıkarım.

Görsel 3. 8: Sofra adabının en güzeli, ver-
diği nimetler için Allah’a (c.c.) şükretmektir.96
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İŞARETLEYELİM
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların D sütunundaki, yanlış olanların Y sütunundaki kutusu-
nu işaretleyiniz. 

D Y

1. Büyüklerimiz ve misafirlerimiz varsa yemeğe önce onların başlamasına dikkat ederiz.

2. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek alırız.

3. Sevmediğimiz bir yemek varsa beğenmediğimizi dile getirebiliriz.

4. Altın ve gümüş kaplardan yemeyiz ve içmeyiz.

5. Yemekleri soğutmak için yemeğe üfleyebiliriz.

6. Yemeği sağ elimizle yeriz.

7. Ortak tabaktan yiyorsak önümüzden yeriz.

8. Ağzımıza büyük lokmalar alırız.

9. Ağzımızdakini yutmadan ikinci lokmayı alırız.

10. Yemeğimizi iyice çiğneyerek acele etmeden yeriz.

11. Ağzımızda lokma varken konuşabiliriz.

12. Yemek sırasında başkalarını tiksindirecek hareket ve sözlerden kaçınırız.

13. Midemizi tıka basa doldururuz.

14. Yiyip içtiklerimizin helal olmasına dikkat ederiz.

15. Davet edildiğimizde geçerli bir mazeretimiz olmadıkça davete katılırız.

16. Yemekten önce ellerimizi yıkarız.

17. Sofranın hazırlanmasına yardım ederiz.

18. Yemeğin sonunda besmele çekeriz.

19. Karnımız doyunca sofradakileri beklemeden kalkarız.

20. “Elhamdülillah” diyerek Allah’a (c.c.) verdiği nimetler için şükrederiz.

21. Yemeği yapana teşekkür ederiz.

22. Sofranın kaldırılmasına yardım ederiz.

23. Yemekten sonra ellerimizi ve ağzımızı yıkarız.

24. Artan yemekleri çöpe dökeriz.

25. Kokusu başkalarını rahatsız edebilecek yemekler yediysek topluluk içine çıkmayız.

26. Etrafımızdakileri sofraya davet etmeliyiz.

27. Ayakta yemek yiyebiliriz.

28. Çok fazla çeşitte yemek pişirmeliyiz.
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BULMACA
Aşağıdaki adap ve nezaketle ilgili bulmacayı çözünüz. 

Soldan Sağa
 3. İyi muamele, iyilik, yumuşaklık, hoşluk. 

Bağış, bağışlama.
 5. Yemeğe başlamadan önce söylediğimiz 

ifadenin kısa adı.
 7. "Sağlık ve esenlik üzerinize olsun." anla-

mındaki kelime.
 9. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği 

kibar ve görgülü davranışlar.
 10. Bolluk, Allah’ın (c.c.) her şeyi karşılıksız 

vermesi.
 11. Gereksiz yere para, zaman harcama. 

Savurganlık. 

Yukarıdan Aşağıya
1. Verdiği nimetler için Allah'a (c.c.) teşekkür 

etmek.
2. “Allah (c.c) sana da sağlık ve esenlik ver-

sin.” anlamındaki kelime.
4. İnsanların ve diğer canlıların beslenip ya-

şayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her 
şey.

6. Huy, mizaç, karakter.
8. İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim.

1

3

2

4
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BULALIM
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. 
Bulmaca içine gizlenmiş olan, Hz. Peygamber’in yaptığı yemek duasını bularak alttaki boşlu-
ğa yazınız.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. “- - - - ellezi et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ 

min’el müslimîn.”

Duadaki boşluğa aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Elhamdülillah

B) Allahu Ekber

C) Estağfirullah

D) Subhanallah

2. Aşağıdaki dualardan hangisi sofra ile il-
gilidir?

A) ““Rabb’im! Yüreğime genişlik ver; işimi 
kolaylaştır; dilimin bağını çöz ki sözümü 
anlasınlar.” 

B) “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslü-
manlardan kılan Allah’a hamdolsun.”

C)  “Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da güzel-
lik ver, ahirette de güzellik ver; bizi cehen-
nem azabından koru.”

D)  ““Rabb’im! Hesap günü gelip çattığın-
da beni, annemi, babamı ve müminleri 
bağışla.”

3. “Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘Kulun, yemeğini 
yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten 
sonra şükretmesi, Allah’ın hoşuna gider.’ 
demiştir.”

(Müslim, Zikir, 89.)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Müs-
lümanların Yüce Allah’a şükretmek için 
kullandığı ifadelerden biridir?

A) Allahu Ekber

B) Elhamdülillah 

C) Estağfirullah

D) Subhanallah

4. Hz. Muhammed (s.a.v.), midenin üçte birini 
yemeğe, üçte birini içeceğe ayırıp üçte biri-
ni de - - - - gerektiğini belirtmiştir.

(bk. Tirmizî, Zühd, 47.)

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) tatlı yemeye ayırmak

B) kahve içmeye ayırmak

C) nefes almaya ayırmak

D) meyve yemeye ayırmak

100100
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Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman kendisine hikmet verilen salih bir kişi olarak tanıtılır. Hikmet; yerin-
delik, uygunluk, insanın Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmesi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırarak yanlış 
davranışlardan uzak durması anlamlarına gelir. Hz. Lokman’ın adı Kur’an-ı Kerim’in bir suresine 
verilmiştir. Onun oğluna verdiği öğütler Kur’an’da bizlere yol gösterici olarak sunulur. Şirkten uzak 
durmak, anne baba hakkı, namazın önemi Hz. Lokman’ın öğütlerinde yer alan konulardandır.

BİLGİ KÜPÜ
5. HZ. LOKMAN'DAN (A.S.) ÖĞÜTLER

BULALIM
Aşağıdaki kelimeleri bulmaca tablosunda bularak anlamlarını yazınız.

E L Ş Ü U K Ğ C R G S F I O G Y C J Ü Z Ü Y A D E
H T M C B A V S P J T Ğ M S J O L V C Z S B H P J
L I S Ç Ü N L O E P J F Ö H T V J K Ş P P G L L O
O T E S L Ğ Ş D Ö Ç Z A I U U Ü K K D Ş M A M M Ç
U K L Ş E Ö F Ü P Ğ Ç Ç C B Ğ D E C H İ Ü Ö K Ğ K
E E A Z B İ U C Z H Ü B Z O D M I E H D Ğ H R S S
P G M Y İ İ O V E V Ö T G Ç N M T P O H H N F M Ü
Ü Y Ç C N N Ğ M G N İ E İ E E J O N G P C İ S H I
C M A H R E M İ Y E T Ş L F R I M Z L N B M M Ğ M
K O Ğ H A I P L Ü A Ş R İ D C K G Ş A Ü Ğ E H I H
Z V U Ğ U L C O P G Ü L G R R T S S M Ö Ö T B Y D
İ C T G K N H U Ö B L S O I K H S Y İ Ü M Ş D S O
Ö U I B P E U İ V G Ç M L K Z I U İ Z O Ş Y T K E
M R K C Ş E E B K H U Ö Ü L K N E N Ğ Ö C İ Ğ J M
B Y F A P R A G Ş M Z D T A H İ Y Y A T Ö Ş A İ S
Ş A K Ö L T O K U D E L U M O F Ş O T I Ş Ü R Ğ P
L Ö I H C U R O Ö İ S T F Ü Ç Ç V Ö V P U Ü O L A

BÖBÜRLENMEK: ...........................................................................................................................................................................
TAHİYYAT: .........................................................................................................................................................................................
HİKMET: ...............................................................................................................................................................................................
ÖĞÜT: ...................................................................................................................................................................................................
ŞİRK: ......................................................................................................................................................................................................
LÜTUF: ..................................................................................................................................................................................................
AHLAK: .................................................................................................................................................................................................
SELAM: .................................................................................................................................................................................................
MAHREMİYET: ................................................................................................................................................................................
NİMET: ..................................................................................................................................................................................................
KISSA: ...................................................................................................................................................................................................
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İLKELER ÇIKARALIM

Aşağıdaki tabloda Lokman suresinin bazı ayetleri bulunmaktadır. Bu 
ayetlerden çıkarılacak ilkeleri noktalı yerlere yazınız.

AYET ÇIKARILACAK İLKE

“Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 
"Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak 
elbette büyük bir zulümdür." {13}

“Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, 
güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Ço-
cuğun sütten ayrılması da iki yıl içinde tamamlanır. Bu-
nun için (ey insan), hem bana hem anne babana min-
net duymalısın; sonunda dönüş yalnız banadır." {14} 

"Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi 
bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara 
itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yö-
nelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak bana-
dır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber 
vereceğim." {15}

"Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlı-
ğında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da 
yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü 
Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla 
haberdar olandır." {16}

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten 
alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü 
bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." {17} 

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir 
kibirleneni, övüneni sevmez." {18} 

"Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin 
en çirkini eşeklerin sesidir!" {19}

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................
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..............................................................................................
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EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki Lokman suresinin ayet meallerini verdiği mesajın içeriğine uygun olan görselle 
eşleştiriniz.

1

"Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak 
elbette büyük bir zulümdür." (13)

2

“Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Anne-
si, güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. 
Çocuğun sütten ayrılması da iki yıl içinde tamamlanır. 

Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana min-
net duymalısın; sonunda dönüş yalnız banadır." (14)

3

"Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlı-
ğında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da 
yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü 
Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla 

haberdar olandır." (16)

4

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülük-
ten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. 
Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." 

(17)

5

"Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin 
en çirkini eşeklerin sesidir!" (19)

6

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir 

kibirleneni, övüneni sevmez." (18)

Görsel 3. 9

Görsel 3. 10

Görsel 3. 11

Görsel 3. 12

Görsel 3. 13

Görsel 3. 14
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SIRALAYALIM
Aşağıdaki bilgi kutularında Lokman suresinden bazı öğütler yer almaktadır. Ancak kelimeler 
karışık olarak verilmiş. Kelimelerin doğru sıralanmış hâlini yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

uzak durması şirkten için 
uyarmıştır. “Yavrum! Allah’a 
ortak koşma!” Hz. Lokman di-
yerek oğlunu

sevgi ve saygı görme hak-
larının anne babanın evlat-
larından olduğunu vurgula-
maktadır. Allah (c.c.), Lokman 
suresinde,

gerektiğine dikkat çekmek-
tedir.Hz. Lokman, oğluna her 
şeyi gördüğünü unutmaması 
her davranışta Allah’ın (c.c.) 
açık ya da gizli olarak yaptığı

Hz. Lokman, öğütlerinde yap-
masını istemektedir. kötülü-
ğe engel olmak için elinden 
geleni oğlundan namazı en 
güzel şekilde kılmasını, iyiliği 
yaymak ve

sevmediğini haber vermek-
tedir. ve Allah’ın (c.c.) böbür-
lenen kimseleri gerektiğini 
vurgulamakta Hz. Lokman, 
Müslümanların başkalarını 
asla küçük görmemeleri

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

................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış top-

lumlar, kişiler ve peygamberlerle ilgili bil-
giler verilir. Geçmiş dönemlerde yaşanmış 
önemli olaylar, peygamberlerin hayatların-
dan kesitler anlatılır. Bu hayat hikâyelerine 
- - - - adı verilir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) Kıssa

B) Masal

C) Destan

D) Şiir

2. Kuran-ı Kerim’de anlatılan hikâyelerin 
en önemli amacı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Tarih bilgisini artırmak

B) Bir ders çıkarmak 

C) Hikâyede geçen kişileri anmak 

D) Hikâyede geçen peygamberlere dua 
etmek

3. "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği em-
ret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musi-
betlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin 
olarak emredilmiş işlerdendir."

(Lokmân suresi, 17. ayet.) 

Hz. Lokman’ın oğluna verdiği bu öğüt-
lerde aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Sabırlı olmaya

B) Namazın kılınmasına

C) Kötülüğe engel olmaya

D) Anne babaya iyi davranmaya

4. Hz. Lokman’ın oğluna verdiği aşağıdaki 
öğütlerden hangisinde tevhid inancına 
değinilmiştir?

A) “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyili-
ği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen 
musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar 
kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”

(Lokmân Suresi, 17. ayet.)

B) “Küçümseyerek surat asıp insanlardan 
yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, 
övüneni sevmez.”

(Lokmân Suresi, 18. ayet.)

C) “…‘Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü 
ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."

(Lokmân suresi, 13. ayet.)

D) “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini alçalt. 
Unutma ki seslerin en çirkini eşeklerin sesi-
dir.”

(Lokmân Suresi, 19. ayet.)
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Tahiyyat; selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelir. Tahiyyat duası, namazlar-
da oturduğumuz zaman okunan bir duadır. Bu duada Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki 
konuşma yer alır. Bu konuşmada Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) rahmet, bereket ve 
esenlik dilemektedir. Bu dua kelime-i şehadet ile son bulur.

BİLGİ KÜPÜ
6. BİR DUA TANIYORUM: TAHİYYAT DUASI VE ANLAMI

BULALIM
Küçük kutuları bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz. Tahiyyat duasının anlamını bulunuz.

Z
H İ

A
N

İ

K
R A

S E N İ N Ü
S E L A M B
N İ Y İ K U
R İ N E O L
E D E R İ M

A H M E T V
L İ K L E R
L A H İ Ç İ
M B E R A L
İ B E R E K

A H T A N B
T U R Y İ N
E R İ M K İ
N K U L U V

S E L A M I
E O L S U N
A L L A H I
N I N Ü Z E
N I K L I K

A H Y O K
L I K E D
E D O N U
İ D İ R .

Z E R İ N
İ Z E V E
L L A R I
S U N T A
K İ A L L

S E L A M R
N G Ü Z E L
K L E R A L
Y P E Y G A
R A H M E T

A Ş K A İ L
E T A N I K
M U H A M M
E E L Ç İ S

E B Ü T Ü
İ Y İ L İ
N D İ R E
L A H I N
E T İ V E
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BULMACA

Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk 
gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. Bulmaca içine gizlen-
miş olan duayı bularak alttaki boşluğa yazınız.
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BOŞLUK DOLDURMA

İŞARETLEYELİM

Boşlukları yıldızlardaki ifadelerle doldurup Tahiyyat duasının okunuşunu tamamlayınız.

Aşağıdaki Tahiyyat duası ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların 
başına Y yazınız.

alâ
ibâdillâhi’s-sâlihîn

rahmetullâhi 
ve 

berekâtuh

lâ ilâhe illallâh

lillâhi
vessalavâtü

Esselâmü 
aleyke

Muhammeden 
abdühû

Ettahiyyâtü ………………………….............................. ve’t-tayyibât. …………………………...............................

eyyühennebiyyü ve …………………………..................... Esselâmu aleynâ ve …………………….......................

Eşhedü en ………………………….......................... ve eşhedü enne ……………………............................. ve resûlüh.

Tahiyyat duası kelime-i şehadet ile son bulur.

Tahiyyat duası namazlarda ayakta okunan bir duadır.

Müslümanlar, namazlarında Tahiyyat duasını okuyarak Allah’ı (c.c.), O’nun salih kullarını 
ve bütün varlıkları selamlamış olurlar.

Tahiyyat; selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelir.

Tahiyyat duası, Müslümanlara oruç ibadetinin önemini hatırlatmaktadır.
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SIRALAYALIM
Aşağıda, Tahiyyat duasının kelimeleri karışık olarak verilmiştir. Kelimeleri doğru sıraya koya-
rak duayı yazınız.

TAHİYYAT DUASI

ey Peygamber
.......

Allah içindir
.......

bize ve
.......

selam, rahmet ve
.......

bütün güzellikler
.......

yine
.......

tanıklık ederim ki
.......

Allah'ın rahmeti
.......

senin üzerine olsun
.......

ilah yoktur
.......

bereketi ve selamı
.......

selam
.......

Muhammed
.......

iyilikler
.......

ve elçisidir
.......

onun kulu
.......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 6
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tahiy-

yat kelimesinin anlamlarından biri değil-
dir? 

A) İbadet

B) Ahlak

C) Selam

D) Hürmet

2. Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât. 
- - - - aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetul-
lâhi ve berekâtuh.

Verilen duada noktalı yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Es-selâmü

B) Es-savmü

C) Es-salatü

D) Elhamdü

3. Aşağıdakilerden hangisi Tahiyyat dua-
sındaki ilk cümlenin anlamıdır? 

A) Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının 
üzerine olsun. 

B) Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bere-
keti ve selamı senin üzerine olsun. 

C) Selam, rahmet ve bütün güzellikler, 
iyilikler Allah içindir.

D) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah 
yoktur. 

4. Namazda oturulduğunda ilk olarak aşa-
ğıdaki dualardan hangisi okunur?

A) Sübhaneke duası

B) Tahiyyat duası

C) Kunut duaları

D) Rabbena duaları
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3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Yerindelik, uygunluk, insanın Allah’ı (c.c.) 
gereği gibi bilmesi, iyiyi ve kötüyü birbirin-
den ayırarak yanlış davranışlardan uzak 
durması anlamlarına gelir.

Anlamı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Salat

B) Kıssa

C) Sadaka

D) Hikmet

2. Aşağıdakilerden hangisi insanlar ara-
sındaki iletişimin güçlü olduğunun gös-
tergelerinden biridir?

A) Alışveriş merkezlerinin yaygın olması

B) Televizyon izleme oranının yüksek ol-
ması

C) Birbiriyle selamlaşan insanların çok ol-
ması

D) Online oyun oynama oranının yüksek 
olması

3. Aşağıdakilerden hangisi nezaket kural-
larına dikkat eden bir kişi için söylene-
mez?

A) Toplumda sevgi ve saygı görür.

B) Güzel ahlaklı olarak adlandırılır.

C) Çevresindekiler tarafından dışlanır.

D) Kibar ve görgülü biri olarak görülür.

4. Aşağıdakilerden hangisi adaba ve neza-
ket kurallarına uygun bir davranıştır?

A) Ağızda lokma varken konuşmak

B) Başkalarının sözünü kesmek

C) Toplum içinde fısıldaşmak

D) Yemeğe besmeleyle başlamak

5. Allah’ın (c.c.) her şeyi karşılıksız verme-
si ve bolluk anlamına gelen kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Bereket

B) Şükür

C) Haram 

D) Helal 
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6. I. İletişim kurulan kişiye yüzünü tam dön-
mek 

II. Biriyle konuşurken telefonla ilgilenmek

III. Konuşan kişiyi dikkatle dinlemek 

IV.Kırıcı ve alay içeren sözcükler kullanma-
mak

V. Hızlı hızlı konuşmak

VI.Başkalarının özel hayatlarıyla ilgili ko-
nuşmak

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-
de doğru yapılmıştır?

 Doğru Yanlış

A) I, II ve III. IV, V ve VI.

B) I, III ve IV. II, V ve VI.

C) II, V ve VI. I, III ve IV.

D) II, III ve IV. I, V ve VI.

7. Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-
dır?

A) Toplumun huzuruna katkı sağlar.

B) Kişinin sorumluluk duygusunu artırır.

C) Kişinin toplum tarafından sevilmesini sağ-
lar.

D) Kişi kendini toplum içinde ifade imkânı 
bulur.

8. Adap kuralları, insan ilişkilerini düzenleyen 
ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal 
kurallardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi adap 
kuralları kapsamında değerlendirilemez?

A) Toplu taşımada yaşlılara yer vermek

B) Okul ve sınıf kurallarına uymak

C) Komşularla karşılaşınca selam vermek

D) Başkasının odasına girerken izin istemek

9. Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 
öğüdüdür:

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 
sevmez.”

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

A) Koşar adım yürümekten

B) Kötülükten alıkoymaktan

C) Başkalarını küçüksemekten

D) Öz güven sahibi olmaktan

10. (I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 
tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve 
elçisidir.”

(Tahiyyat Duası)

Bu duada numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde Allah’a (c.c.) ortak koşmak 
reddedilmektedir?

A) I B) II

C) III  D) IV
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ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine 

kurallardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi adap 
kuralları kapsamında değerlendirilemez

plu taşımada yaşlılara yer vermek

ul ve sınıf kurallarına uymak

mşularla karşılaşınca selam vermek

şkasının odasına girerken izin istemek

riyle konuşurken telefonla ilgilenmek

nuşan kişiyi dikkatle dinlemek 

rıcı ve alay içeren sözcükler kullanma-

zlı hızlı konuşmak

VI.

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 

riyle konuşurken telefonla ilgilenmek

nuşan kişiyi dikkatle dinlemek 

rıcı ve alay içeren sözcükler kullanma-

zlı hızlı konuşmak

VI.Başkalarının özel hayatlarıyla ilgili ko-
nuşmak

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-
de doğru yapılmıştır?

 Do

A) I,

B) I,

C) II, V ve VI.

D) II, III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi adabın ve neza-
ket kurallarının toplumsal faydalarından-

kurallardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi adap 
kuralları kapsamında değerlendirilemez

plu taşımada yaşlılara yer vermek

ul ve sınıf kurallarına uymak

mşularla karşılaşınca selam vermek

şkasının odasına girerken izin istemek

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şkalarını küçüksemekten

 güven sahibi olmaktan

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-
lah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin 
üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın 
iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık 

rıcı ve alay içeren sözcükler kullanma-

zlı hızlı konuşmak

şkalarının özel hayatlarıyla ilgili ko-

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-
de doğru yapılmıştır?

 Doğru

I, II ve III.

I, III ve IV.

, V ve VI.

, III ve IV. I,

A) Toplu taşımada yaşlılara yer vermek

B) Okul ve sınıf kurallarına uymak

C) Komşularla karşılaşınca selam vermek

şkasının odasına girerken izin istemek

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

(Lokmân suresi, 18. ayet)

D) Öz

10. (I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
likler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Al-

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şar adım yürümekten

tülükten alıkoymaktan

şkalarını küçüksemekten

 güven sahibi olmaktan

dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

tülükten alıkoymaktan

şkalarının özel hayatlarıyla ilgili ko-

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-
de doğru yapılmıştır?

ğru

 II ve III. IV

 III ve IV. II

, V ve VI. I,

, III ve IV. I,

C)

D) Başkasının odasına girerken izin istemek

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şar adım yürümekten

C)

D) Öz

tülükten alıkoymaktan

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-
de doğru yapılmıştır?

Yanlış

 IV, V ve VI.

 II, V ve VI.

 I, III ve IV.

 I, V ve VI.

D)

9. Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 
öğüdüdür:

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

C)

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 

nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-

 IV

 I,
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

Verilen ifadelerin iletişim adabına göre 
doğru veya yanlış davranışlar olarak sı-
nıflandırılması, aşağıdakilerin hangisin-

sevmez.”

dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şar adım yürümekten

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman'ın oğluna bir 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni 

(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şar adım yürümekten

tülükten alıkoymaktan

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

şar adım yürümekten

Kötülükten alıkoymaktan

Bu ayete göre Hz. Lokman, oğlunu aşağı-
dakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

A) Koşar adım yürümekten

B) Kötülükten alıkoymaktanB) Kö

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-

tülükten alıkoymaktan

şkalarını küçüksemekten

Öz güven sahibi olmaktan

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-

tülükten alıkoymaktan

Başkalarını küçüksemekten

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-

Öz güven sahibi olmaktan

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-

C) Ba

Öz

A)

B)B)

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyi-
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4.
ÜNİTE

HZ. MUHAMMED VE AİLE 
HAYATI

KONULAR

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği

 ve Çocukları

2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve Ailesinin 
Örnek Davranışları

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve 
Anlamı

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği

 ve Çocukları

2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve Ailesinin 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve Ailesinin 

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve 7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve 



1. HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

Hz. Muhammed (s.a.v.) daha doğmadan babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşındayken 
dedesini kaybetti. Bunun üzerine onu amcası Ebû Talip himayesi altına aldı. Ebû Talip geçimini 
ticaretle sağlıyordu. Amcasının yanında çocukluk ve gençlik dönemini yaşayan Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de ticaretle uğraştı. Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke’de güveni-
lir anlamına gelen “el-Emin” denilirdi. Hz. Muhammed (s.a.v.), o zamanlar ticaretle uğraşan ve 
Kureyş’in en asil kadınlarından olan Hz. Hatice ile evlendi. Bu evlilikten dört kızı ve iki oğlu oldu.

BİLGİ KÜPÜ

SIRALAYALIM
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili verilen bilgileri oluş zamanına göre sıralayınız.

Amcası Ebû Talip himayesi altına aldı.

Hz. Hatice ile evlendi.

Dedesi vefat etti.

Hz. Hatice’nin kervanının başında bulundu.

Babası Abdullah vefat etti.

Ticaret kervanlarında bulunmaya başladı.

Ticaret yolculuğunda Meysere, kendisine yardımcı oldu.

Annesi Âmine vefat etti.

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

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

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

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

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

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

7.  ...................................................................................................................................................................................................

8.  ...................................................................................................................................................................................................

Hz. Hatice’nin kervanının başında bulundu.
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Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bazı aile üyelerinin isimleri hecelenerek verilmiştir. Aynı 
isme ait heceleri aynı renge boyayarak ortaya çıkan isimleri ilgili alanlara yazınız .

BULMACA

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.)

KIZLARI OĞULLARI TORUNLARI

YİN FA
ÜM

AB
NEP

DUL

Kİ
MÜ SAN

YEHÜ
SIM

ZEP
HA

MA

GÜL
LAH

SE

KA
SÜM RU TI
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EŞLEŞTİRME
Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yakınlarından bazılarının isimleri verilmiştir. Bu isimleri, 
Hz. Muhammed' (s.a.v.) yakınlık derecesine göre doğru bir şekilde tabloya yerleştirelim.

FATIMA

ABDULLAH

İBRAHİM

HASAN

ÂMİNE

HATİCE

HALİME

HZ. MUHAMMED'E (S.A.V.) 
YAKINLIK DERECESİ

YAKINLARININ İSİMLERİ

BABASI

ANNESİ

SÜTANNESİ

HANIMI

OĞLU

KIZI

TORUNU
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik döne-

minde amcası Ebû Talip ile beraber han-
gi işle uğraşmıştır?

A) Demircilik

B) Terzilik

C) Ticaret

D) Çiftçilik

2. Hz. Hatice’nin temiz, nezih, saf anlamla-
rına gelen lakabı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Tâhire

B) Müberra

C) Habibe

D) Hümeyra

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) çocuklarının isimlerinden 
biri değildir?

A) Zeynep

B) Rukiye

C) Ümmü Gülsüm

D) Meryem

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) - - - - dışındaki 
çocukları henüz kendisi hayattayken vefat 
ettiler.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Fatıma

B) Hz. Abdullah

C) Hz. Kasım

D) Hz. Zeynep
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2. BİR EŞ OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
3. BİR BABA OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
4. BİR DEDE OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice birbirine karşı her zaman saygılı ve anlayışlı davranmıştır. 
Hz. Peygamber aile ortamında birçok ihtiyacını kendisi gidererek eşine yardım etmekten çekin-
memiştir. Ailesinin fikirlerine önem vermiş ve birçok konuda onlara danışmıştır. Onların evliliği 
bütün Müslümanlara örnektir. Hz. Muhammed (s.a.v.), evlatları ve torunlarının her şeyiyle yakın-
dan ilgilenmiştir. Kız çocuklarının değer görmediği bir dönemde kızlarını omuzlarında gezdirerek 
topluma örnek olmuştur. Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler koymuş, onlar için 
akika kurbanı kesmiş ve sadaka vermiştir. Onlarla şakalaşmış, oyunlar oynamış ve hastalık-
larında onları ziyaret etmiştir. Hz. Peygamber, bu özellikleri ile Müslümanlara en güzel örnek 
olmuştur.

BİLGİ KÜPÜ

NOT EDELİM

LİSTELEYELİM
Huzurlu bir ailede bulunması gereken örnek davranışlar nelerdir? Noktalı yerlere yazınız.

“Hz. Muhammed (s.a.v.), ‘Müminlerin iman bakı-
mından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. 
Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi 
davrananınızdır.’ buyurarak eşlere iyi davranma-
nın güzel ahlakın bir göstergesi olduğu konusunda 
Müslümanları uyarmıştır.” (Tirmizî, Rada’, 11.)

Görsel 4. 1

Ailede herkesin sözüne değer verilir.
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saygılı ve davranmışlardır anlayışlı Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ve birbirine karşı Hz. 
Hatice (r.a.)

aile fertlerinin onlara danışırdı Hz. Mu-
hammed (s.a.v.), önem fikirlerine verir ve

destek ailesi de olmuşlardır. Hz. Pey-
gamber’e her konuda

ilgilenmiş, şefkatle evlatlarının Hz. Mu-
hammed (s.a.v.), daima her şeyiyle onla-
ra yaklaşmıştır

geldiği zaman oturturdu. ayağa babası 
Hz. Fatıma, kendi kalkar, yanına onu ye-
rine

çocuklarıyla Hz. Muhammed (s.a.v) se-
vinçlerine olmuştur oyunlar ortak oyna-
mış

Aşağıdaki bilgi kutularında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertleriyle iletişim örnekleri yer alıyor. 
Ancak kelimeler karışmış. Kelimelerin doğru sıralanmış hâlini yanlarındaki boş kutuya yaza-
lım, örnekleri okuyalım.

KELİME SIRALAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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ARAŞTIRALIM
Aşağıdaki kavramları sözlük sırasına göre sıralayınız. Daha sonra bu kavramların anlamlarını 
TDK Türkçe Sözlük’ten ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden bularak karşısına yazınız.

Aile Sadakat Millet Edep
Fedakârlık İletişim İnsaf Samimiyet
Adalet İstişare Terbiye Hürmet
Saygı Merhamet Şefkat Nezahet
Nezaket Danışma Empati Değer

Adalet Hakka ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

Aile
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NOT EDELİM

Hz. Muhammed (s.a.v.), “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aile-
me karşı en hayırlı olanınızım...” sözleriyle insanları, ailesine iyilikle muamele etmeye çağır-
mıştır. (Tirmizî, Menâkıb, 63.)

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Özellikleri

BULALIM
Aşağıdaki tabloda iki sayının kesiştiği yerde bir harf bulunmaktadır. Önce tablonun 1. satı-
rından, sonra, 1. sütunundan başlayarak sayıları bulunuz. Bulduğunuz bu sayıların kesişme 
noktasındaki harfi kutucuklarda yer alan rakamın altına yazınız. (Örnek: 21=D)

1 2 3 4 5

1 S E B T I

2 D N G K V

3 A L H İ Ş

4 F R P Z C

5 M Y Ü Ç Ö

51 12 42 33 31 51 12 14 32 34
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

35 12 41 24 31 14 32 34
... ... ... ... ... ... ... ...

31 22 32 31 52 15 35 32 15
... ... ... ... ... ... ... ... ...

12 42 21 12 51 32 34
... ... ... ... ... ... ...

23 53 25 12 22 32 34
... ... ... ... ... ... ...

31 21 31 32 12 14 32 34
... ... ... ... ... ... ... ...

11 31 52 23 15 32 15
... ... ... ... ... ... ...

11 31 51 34 51 34
... ... ... ... ... ...

41 12 21 31 24 31 42
... ... ... ... ... ... ...

21 31 22 15 35 31 22
... ... ... ... ... ... ...

45 55 51 12 42 14
... ... ... ... ... ...

11 12 25 12 45 12 22
... ... ... ... ... ... ...

22 31 44 34 24
... ... ... ... ...

34 32 23 34 32 34
... ... ... ... ... ...

Görsel 4. 2: Aile bireylerine şefkat göstermek onlara güven verir.
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ARAŞTIRALIM
Aşağıdaki metni okuyunuz. Harfleri karışık olarak verilmiş kelimeleri düzelterek metindeki 
boşluklara doğru şekilde yerleştiriniz.

      HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) AİLE İÇİ İLETİŞİMİ
Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesi içerisindeki davranışlarıy-
la, tüm aile bireylerine örnek olmuştur. Onun ailesine 
karşı davranışları, bize de aile hayatımızda nasıl davra-
nacağımız konusunda örnek oluşturmaktadır. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), aile bireylerini çok severdi. Ör-
neğin o kendisi küçükken ölmüş olan annesi ………….’i 
hiçbir zaman unutmamış ve mezarını ziyaret etmiştir. O, 
amcalarını, özellikle de ……………….'i çok severdi. Onu 
kıracak bir davranış yapmaz, ona devamlı yardımcı olma-
ya çalışırdı.
Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk eşi Hz. ……………'yi çok se-
verdi. Kendisine ilk vahiy geldiğinde heyecan içinde onun yanına koşmuştu. Onlar, 
25 yıl evli kaldılar ve bu evlilikten altı çocukları oldu. İlk çocuklarına …………… ismini 
verdiler. Mutlu bir aile hayatı sürdürdüler. Eşinin ölümünden sonra da Hz. Muhammed 
(s.a.v.), onu daima iyilikle anmıştır.
Aile, sevgi üzerine kurulur. Sevgi olmadan, mutluluk olmaz. Hz. Muhammed (s.a.v.),  
aile bireyleriyle kavga etmemiş veya onlarla tartışmamıştır. Çünkü o, aile bireylerini 
sever ve onlara değer verirdi. O, çok iyi bir aile reisi, şefkatli ve hoşgörülü bir babaydı. 
Hz. Muhammed (s.a.v.),  aile bireyleri ile her zaman uyumlu olmuş, onların düşünce-
lerine önem vermiştir. Sık sık, hanımlara ve çocuklara nazik davranmak gerektiğini 
söylemiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.),  çocuklarıyla da yakından ilgilenir, onlara olan sevgisini her 
fırsatta gösterirdi. Oğlu ………………, Medine’nin başka bir semtinde oturan bir süt 
annenin yanında kalırdı. Muhammed (s.a.v.), onun yanına gider, onu kucaklar, öper, 
koklar ve geri dönerdi. 
En küçük çocuğu …………..’ydı. Onu gördüğü zaman sevgiyle karşılar ve alnından öper-
di. Sonra da ellerinden tutup yanına oturturdu. Torunları ……..… ve …………’i de çok 
severdi. Torunları, onun sırtına çıkarak oyun oynarlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), onla-
rı omuzlarına alarak gezdirirdi. Bir gün, namaz kılarken secdeye gitmiş ve torunların-
dan biri gelip sırtına binmişti. Torunu sırtından ininceye kadar secdeden kalkmamıştı.

LPTAİ UBE
.........................................

EÜNSYİH
.........................................

MİRAHİB
.........................................

ANHSA
.........................................

ISMKA
.........................................

AEİNM
.........................................

AFTMA
.........................................

CHTİEA
.........................................

Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk eşi Hz. ……………'yi çok se-
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Bu örnekler, bize Peygamber’imizin aile 
bireylerine sonsuz sevgi, ilgi ve şefkatini 
göstermektedir. Bir aile içerisinde, birey-
ler birbirlerine yardımcı olurlar. Örnek 
bir insan olarak Hz. Peygamber de ev 
işlerine yardımcı olmaktan hoşlanırdı. 
Ev halkı ve arkadaşları onun bütün işle-
rini yapmaya hazır olduğu hâlde o bunu 
istemezdi. Bir gün Hz. Aişe’ye Hz. Pey-
gamber’in evde neler yaptığını sordular. 
Hz. Aişe’de “O kendi işini kendi görmekten hoşlanırdı. Arkadaşları bütün işini yapmaya hazır 
olmalarına rağmen bunu istemezdi. Evdeyken elbiselerini yamar, evi süpürür, keçileri sağar, 
develeri bağlar ve yemlerini verirdi. Kendi yükünü taşımak isteyenlere ‘Her mümin taşıya-
biliyorsa kendi yükünü kendi taşısın.’ diyerek karşı çıkardı.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
1/201-202.)

YAZALIM
Aşağıdaki metinleri okuyarak bu metinlere uygun başlık bulunuz.

……………………………………………………………

Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.), kızı Hz. Fatıma’nın evine gitmişti. O gece onda misafir kaldı. 
Torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin uyuyorlardı. Bir ara Hz. Hasan su istedi. Hemen kalkan Hz. 
Peygamber, su kabından bardağa su doldurdu. Hz. Hasan’a vermek için suyu getirmişti ki bu 
sırada Hz. Hüseyin de uyandı, suyu görünce o da içmek istedi. Hz. Peygamber ona vermeyip 
suyu önce Hz. Hasan’a içirdi. Bunun üzerine Hz. Fatıma, “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor 
gibisiniz babacığım.” dedi. Hz. Peygamber, “ Hayır! Suyu ilk isteyen Hasan olduğu için önce ona 
verdim.” cevabını verdi. 

……………………………………………………

Hz. Muhammed (s.a.v.) bazen torunlarının karşısına geçerek kollarını açar, kendisine doğru koş-
malarını söylerdi. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dedelerine ulaşmak için koşmaya başlardı. Hz. 
Peygamber kazanan torununu omuzlarına kaldırırdı. Sonra onları bağrına basarak şöyle dua 
ederdi: “Allah’ım, bu ikisine merhamet et! Ben de onlara merhamet ediyorum!” Yine bir gün toru-
nunu kucağına alıp öpüyor ve onunla oynuyordu. O sırada Akra' isimli bir sahabi onları izliyordu. 
Dede ile torunu arasındaki bu duruma şaşırarak “Benim on çocuğum var ama hiçbirini öpmedim.” 
dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) bunun üzerine “Allah senin kalbinden merhamet duygusunu söküp 
almışsa  ben ne yapayım? dedi ve “Merhamet etmeyene merhamet edilmez!” buyurdu.

4. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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……………………………………………………………

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarını sevmesine ve bu sevgisini göstermesine hiçbir durum 
engel olmuyordu. İslam’ın en önemli ibadetlerinden biri olan namazda bile çocuklara olan sev-
gisini ve ilgisini esirgemeyen Hz. Muhammed (s.a.v.), bazen kız torunu Ümâme’yi, bazen de 
diğer torunları Hasan veya Hüseyin’i omzunda, sırtında veya kucağında tutarak namaz kılardı. 
Secdeye gittiği zaman torununu yere bırakır, kalktığı zaman tekrar alırdı. Namaz kılarken ço-
cuklar onun önünden geçtiklerinde namazına devam eder hatta bazen dizlerinden tutan çocuk-
lar olur ama o, namazını bozmadan tamamlardı.

LİSTELEYELİM

Anne babanın çocuklara karşı so-
rumlulukları sizce nelerdir?

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

Çocukların anne babalarına karşı 
sorumlulukları sizce nelerdir?

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Görsel 4. 5: Çocuk büyütmek, özenle fidan büyütmeye benzer.

Görsel 4. 6: Ailede mutluluğun temeli, karşılıklı sevgi ve say-
gıya dayanır. 
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KONU DEĞERLENDİRME 2, 3, 4
1. Hz. Muhammed (s.a.v.), kızı Hz. Fatıma 

yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onu 
öper ve kendi yerine oturturdu. Yolculuğa 
çıkacağı zaman aile bireylerinden en son 
onunla vedalaşır, yolculuktan dönünce de 
ilk önce ona uğrardı. Bir baba olarak kızına, 
“Fatıma benim bir parçamdır, onu sevindi-
ren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üz-
müş olur!” (Buhârî, Fezâ’ilü ashâbi’n-nebî, 
12, 29.) sözleriyle sahip çıkardı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Fatıma’ya 
karşı bu tutumu, aşağıdakilerden hangi-
sine örnek oluşturmaz?

A) Kız çocuklarına değer vermesine

B) Müslümanlara örnek olmasına

C) Çocuklarına yakın ilgi göstermesine

D) Çocuklarına dinî bilgileri öğretmesine

2. Hicretten sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
yanına gelerek kızı Hz. Fatıma ile evlen-
mek istediğini söylemişti. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) bu teklifi cevaplamadan önce kızı-
nın fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da razı 
olduğunu görünce bu evliliğe onay vermiş-
tir.

Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Musab 

C) Hz. Zeyd

D) Hz. Bilal

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) içinde doğup 
büyüdüğü toplum cahiliye toplumuydu. Bu 
dönemde insanlar kız çocuğu sahibi olma-
yı utanç kabul ediyorlardı. Hz. Muhammed 
(s.a.v.), kız çocuklarıyla ilgili bu yanlış an-
layışı kabul etmemiş, kızlarına gösterdiği 
sevgi ve merhametle tüm insanlığa örnek 
olmuştur. Kız çocukları hor görülürken o 
kızlarını omuzlarında gezdirir ve onlarla ya-
kından ilgilenirdi.

Bu parçada anlatılanlar Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) en çok hangi yönüne işa-
ret etmektedir? 

A) Zorluklara karşı sabretmesine

B) Kız çocuklarına değer vermesine

C) Toplumun yargılarından çekinmesine

D) İstişareye önem vermesine

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün torununa 
şöyle nasihat etmiştir: “Hasan! Beş vakit 
namazını aksatmadan kıl, sana şüpheli 
gelen her şeyi terk et. İçinde şüphe uyan-
dırmayana yönel! Çünkü doğruluk, insanın 
gönlüne huzur verir; yalan ise huzursuzluk 
uyandırır.” 

(Tirmizi, Kıyamet, 61.)

Bu parçadan hareketle,

I. İbadetler önemlidir.

II. Dürüstlük huzur verir.

III. Her türlü kuşku yalandır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

125

4. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



5. HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) VE AİLESİNİN ÖRNEK   
DAVRANIŞLARI

Hz. Peygamber'in aile hayatı Müslümanlara en güzel örnektir. Onun ailesinde sevgi, saygı, mer-
hamet, adalet gibi değerler ön plana çıkmıştır. Mutluluklar ve üzüntüler paylaşılmıştır. Akrabalık 
ve komşuluk ilişkilerine özen gösterilmiş, yetimler ve yoksullar gözetilmiştir. Misafirler en güzel 
şekilde ağırlanmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesi israftan da kaçınmıştır. Allah’ın (c.c.) ver-
diği nimetleri kendilerine yetecek kadar kullanmış, bu nimetleri yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmışlardır. 

BİLGİ KÜPÜ

BULALIM
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve ailesindeki kişilerin örnek davranışlarını, isimlerin altına yazınız.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Fatıma

Hz. Ali

Hz. Âmine

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Hz. Hatice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................
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YAZALIM
Aşağıdaki metni okuyarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesindeki örnek davranışları maddeler 
hâlinde yazınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı. Bayramlar sevinçle 
karşılanır, üzüntülü durumlarda tüm aile birbirine destek olurdu. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi 
akrabalarının sıkıntılarıyla yakından ilgilenir ve çözüm bulmaya çalışırlardı. Bir adam Hz. Pey-
gamber’e “Ey Allah’ın Elçisi! Beni cennete götürecek bir amel söyle” dediğinde Hz. Muhammed 
(s.a.v.) “Allah’a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir, ak-
rabayı gözetirsin.” buyurmuştur (Buhârî, Zekât, 1.). Bu nedenle akrabayı ziyaret etmek, onların 
hatırlarını sormak ve onların dertleriyle dertlenmek İslam ahlakının önem verdiği değerlerdendir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlardan yetimlerin, yoksulların gözetilmesini istemiş ve gerçek 
inananların komşularına iyilik yapanlar olduğunu da belirtmiştir. Allah Resulü gerek davranışları 
gerekse sözleriyle insanları misafir ağırlamaya teşvik etmiş, evine gelen konuklara son derece 
nazik davranmış, onlara karşı cömert olmuştur. Evinde sık sık misafir ağırlamıştır. Bu konuda 
“Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan, beşinci ya da 
altıncı bir kişiyi misafir etsin!” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 41.) buyurmuştur.
Hz. Peygamber ve ailesi bütün bunların yanında israftan kaçınmaya önem vermiştir.  O, “Akıp 
giden nehirden abdest alırken dahi suyu israf etmeyiniz.” (İbn Mâce, Tahâret, 48.) buyurmuş, 
kendisi ve ailesi Allah’ın (c.c.) verdiği nimetleri israf etmekten uzak durmuşlardır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde;

1. Mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı.

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

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

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

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

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

7.  .......................................................................................................................................

8.  .......................................................................................................................................

9.  .......................................................................................................................................

10. .......................................................................................................................................
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EŞLEŞTİRELİM

Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v) örnek davranışları ile ilgili 
bazı cümleler iki kısma ayrılarak verilmiştir. Bu kısımları doğru 
ifadeler elde edecek şekilde eşleştiriniz. 

1

5

3

7

2

6

4

8

9

Hz. Peygamber kendi ihtiyaçlarını

Ailesinde ağır işleri

Eşine yardım

Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesinin fikir-
lerine

Ailesi Hz. Peygamber’e

Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışlarıyla

Hz. Muhammed (s.a.v.), kızı Hz. Fatı-
ma yanına geldiği zaman ayağa

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklar ara-
sında

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarıyla 

etmekten çekinmezdi.

önem verir ve bazı ciddi meseleleri de 
onlara danışırdı.

her konuda destek olmuş ve tüm zor-
luklara birlikte katlanmışlardı.

her zaman Hz. Muhammed (s.a.v.) üst-
lenirdi.

kendisi giderirdi.

ayrım yapılmasını hoş karşılamazdı.

oyunlar oynamış, sevinçlerine ortak ol-
muştur.

kızlarına gösterdiği sevgiyi ve değeri 
belli ederdi.

kalkar, onu öper ve kendi yerine otur-
turdu.
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BULMACA
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1 2

3

5

4

6

7

8

10

9

Soldan Sağa
1. Huy, mizaç, karakter. İnsanın, iyi veya 

kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan 
manevi özellikleri.

3. Ölçüyü aşma ve aşırılık yapmak suretiyle 
nimetleri gereksiz yere harcama.

5. Bir çocuğun, annesi dışında sütünü emmiş 
olduğu kadın.

7. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere verilen 
isim.

8. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunu, Hz. Fa-
tıma ve Hz. Ali’nin çocuğu.

9. Müslümanların vakit namazlarını kılmaları 
ve ibadetlerini yerine getirmeleri için yapı-
lan minaresiz, minbersiz küçük cami.

10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sütannesinin 
adı.

Yukarıdan Aşağıya
2. Miladi 622 tarihinde Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) Mekke’den Medine’ye göçü.
 4. Sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, 

maddi ve manevi çokluk anlamındaki keli-
me.

 5. Allah (c.c.) rızası için fakirlere, muhtaç 
kimselere, karşılıksız olarak verilen şey, 
her türlü iyilik.

 6. Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere verilen 
isim.
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. - - - - toplumun temelidir.  Huzurlu ve sağ-

lıklı toplumlar huzurlu - - - -’lerden oluşur.

Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Ülke

B) Aile

C) Lider

D) Şair 

2. • “…Sizin en hayırlılarınız hanımlarına 
karşı en iyi davrananınızdır.”

(Tirmizî, Radâ’, 11.)

 • “Ey hanımlar! Sadaka verin, zira sada-
ka sizin için daha hayırlıdır”

(İbn Hanbel, IV, 283.)

Verilen hadislerden hareketle Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Akraba ziyaretini önemsemiş ve bunu 
eşine tavsiye etmiştir.

B) Danışarak karar almaya ve iş yapmaya 
özen göstermiştir.

C) Komşuları ile iyi geçinmiş, onlara ikram-
da bulunmuştur.

D) Eşine karşı sevecen ve yol gösterici ol-
muştur.

3. Bir adam Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın el-
çisi! Beni cennete götürecek bir salih amel 
söyle” dediğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) 
“Allah’a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi or-
tak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir, 
akrabayı gözetirsin.” (Buhârî, Zekât, 1.) 
buyurmuştur. Bu nedenle akrabayı ziyaret 
etmek, onların hatırlarını sormak ve onların 
sıkıntılarıyla yakından ilgilenmek İslam ah-
lakının önem verdiği değerlerdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Ahlak 

B) İbadet 

C) İnanç 

D) Yaratılış 

4. Anne baba başta olmak üzere tüm akra-
balar arasında güzel ilişki kurma, onları 
ziyaret etme, hâl ve hatırlarını sorma, mad-
di manevi yardımda bulunma, gönüllerini 
alma anlamlarına gelir.

Anlamı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sıla-i Rahim

B) Salih amel

C) Ehl-i Beyt

D) Sadaka

130

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi4. Ünite



Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber'in torunlarıdır. Babaları Hz. Ali, anneleri ise Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır. Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzel-
lik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. Torunlarının kulağına ezan oku-
muş, onlara kavuşmanın sevinciyle Allah’a (c.c.) şükretmek için kurban kestirmiştir. Hz. Hasan,
Hz. Hüseyin’den bir yaş daha büyüktür. İki kardeş de dedeleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) terbiye-
sinde büyümüşlerdir. 

BİLGİ KÜPÜ
6. HZ. HASAN (R.A.) VE HZ. HÜSEYİN (R.A.)

YAZALIM

BULMACA

Hz. Peygamber'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i anlatan birer akrostiş yazınız.

Hz. Hasan’a “Güzel ahlak nedir?” diye sorulduğunda ne cevap verdiğini 
öğrenmek için bulmacamızda yer alan "AHLAK" kelimelerini bulup boyayı-
nız. Kalan harfleri cümledeki boşluklara yazınız. 

H .......................................................................

A ......................................................................

S .......................................................................

A ......................................................................

N.......................................................................

H .......................................................................

Ü .......................................................................

S .......................................................................

E .......................................................................

Y .......................................................................

i ........................................................................
N.......................................................................

GÜZEL AHLAK: “….......…………… SÖZ, 

İSTEYENE ….......……………, SILA-İ 

….......……………, ….......…………… HAKKIN-

DA (ALLAH’TAN) UTANMAK, ARKADAŞ 

HAKKINA ….......……………, MİSAFİRE 

….......…………… VE NİHAYET  BUNLARIN 

BAŞIDA ….......…………….

?
D A H L A K O Ğ R
U V E R A H L A K
A H L A K M E K R
A H İ M A H L A K
K O A H L A K M Ş
U A H L A K R İ A
Y E T A H L A K İ 
K R A A H L A K M
A H L A K H A Y Â
D A H L A K I R .
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BULMACA
Aşağıdaki labirent bulmacanın çıkışına ulaşmaya çalışırken yolda karşılaştığımız renklere ait 
soruları cevaplayınız.

GİRİŞ

ÇIKIŞ

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarının isimleri nelerdir?

 Cevap: ....................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarının anne ve babasının ismi nedir?

 Cevap: ....................................................................................................................................................................

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

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarının isimlerinin anlamları nedir?

 Cevap: ....................................................................................................................................................................

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

 Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları doğunca neler yapmıştır?

 Cevap: ....................................................................................................................................................................

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

 Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) torunlarının ahlaki erdemleri nelerdir?

 Cevap: ....................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................
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BULMACA
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin’in bulmaca içine gizlenmiş olan bazı özelliklerini bularak alttaki boşlu-
ğa yazınız.

                 

H S

                  

İ P N

                  

D L

                  

I Z

                  

T A

                  

B G M

                  

V Ş Ö

                  

E Ü

                   

V Y

                 

K O U R

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

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

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

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

5.  .........................................................................................................................................................................
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KONU DEĞERLENDİRME 6
1. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hasan ve Hüse-

yin’i de işaret ederek onların Ehl-i Beyt’i 
olduğunu belirtmiş ve torunları için dua et-
miştir.

Bu ifadede Ehl-i Beyt kavramı kimleri 
ifade etmektedir?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesini 

B) Medine’ye hicret eden Mekkelileri

C) Hudeybiye Antlaşması’na katılanları

D) Hicret edenlere yardım eden Medinelileri

2. I. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in babası Hz. 
Ali, annesi ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
kızı Hz. Fatıma’dır. 

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarından 
birine yakışıklı anlamına gelen Hasan 
ve diğerine de uzun boylu anlamına ge-
len Hüseyin isimlerini vermiştir. 

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarının 
kulağına ezan okumuş, onlara kavuş-
manın sevinciyle Allah’a (c.c.) şükret-
mek için kurban kestirmiştir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunları ile 
ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

3. (I) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, İslam ah-
lakıyla yetişmiş ve güzel davranışlarıyla 
herkese örnek olmuşlardır. (II) Dedeleri-
nin öğütlerini ve davranışlarını kendilerine 
örnek almışlar, toplumda erdemli bireyler 
haline gelmişlerdir. (III) İki kardeş, fizik ve 
ahlak bakımından da dedelerine çok ben-
zerdi. (IV) Onlar “Dünya Gençlerinin Efen-
dileri” olarak nitelendirilmişlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler-
den hangisinde yanlış bir bilgi vardır?

A) I B) II

C) III D) IV

4. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları Hz. Ha-
san ve Hz. Hüseyin yanlış yaptıklarında 
onları uyarmış ve onlara doğru olanı yap-
maları için öğüt vermiştir.

Bu ifadede Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
özelliklerinden hangisine vurgu yapıl-
maktadır?

A) İlme önem vermesine 

B) İyiliği tavsiye etmesine

C) Adaletle davranmasına

D) İstişareye önem vermesine
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Kevser suresi Mekke’de inmiştir. Üç ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir. Kevser; 
sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir. Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) cennette müminlerle başında buluşacağı nehir veya havuza da kevser denir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde kevseri şu şekilde anlatmıştır: “Kevser, iki kıyısı altından, 
yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve 
kardan beyazdır.” (Müslim, Taharet, 39.)

BİLGİ KÜPÜ

7. BİR SURE TANIYORUM: KEVSER SURESİ VE ANLAMI

YAZALIM
Kevser suresinin ayetleri ile anlamlarını eşleştiriniz.

1

2

3

4

Fesalli li rabbike venhar

Bismillahirrahmânirrahim

İnne şânieke hüvel ebter

İnnâ e’taynâke’l kevser

Muhakkak Biz, sana 
Kevser’i verdik.

Doğrusu sana kin besle-
yendir soyu kesik olan!

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın ismiyle.

Sen de Rabb’in  için na-
maz kıl ve kurban kes!
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YAZALIM
Kevser suresinin okunuşunda yer alan ifadelerin bulunduğu yıldızları boyayarak Kevser sure-
sinin okunuşunu noktalı yerlere yazınız.

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU

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

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

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

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

İnnâ e'taynâke'l yekunyûled

ehad.

küfüven

venhar

Samed

Lem yelid

lirabbike

kevser

hüvel'ebter.

Ve lem

şânieke

İnne

Fesalli
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.............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

BULMACA
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. 
Bulmaca içine gizlenmiş olan sureyi ve Türkçe mealini bularak alttaki boşluğa yazınız.

SURENİN OKUNUŞU

SURENİN ANLAMI
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KONU DEĞERLENDİRME 7
1. “Muhakkak biz, sana Kevser'i verdik. Sen 

de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes! 
Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik 
olan!”

(Kevser suresi, 1-3. ayetler.)

Kevser suresinin anlamına göre aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kevser cennette verilecek olan bir yiye-
cektir.

B) Namaz kılmak Allah’ın (c.c.) müminlere 
emridir.

C) Kurban ibadeti önceki kavimlerden beri 
vardır.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) soylu bir aileden 
gelmektedir.

2. “Muhakkak biz, sana Kevser'i verdik. Sen 
de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes! 
Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik 
olan!”

(Kevser suresi, 1-3. ayetler.)

Kevser suresinde aşağıdakilerin hangi-
sine değinilmiştir?

A) Bazı ibadetlerin müminlere emredildiği-
ne

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuğu olma-
dığına

C) Allah’a (c.c.) iman edenlerin cennete gi-
deceğine

D) Kurban ibadetinin zenginlere farz oldu-
ğuna

3. I. Doğrusu sana kin besleyendir soyu ke-
sik olan!”

 II. Muhakkak biz, sana Kevser'i verdik. 

 III. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kur-
ban kes! 

Kevser suresinin karışık olarak verilen 
anlamının doğru sıralanışı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) I, III ve II

B) II, III ve I

C) III, II ve I

D) III, I ve II

4. Kevser suresinde aşağıdaki ibadetler-
den hangisine değinilmiştir?

A) Oruç

B) Zekât

C) Namaz

D) Hac
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4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk vahiy geldiğinde bunu ona anlatmış, o da “Allah seni kesinlikle utan-
dırmaz. Çünkü sen, akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kim-
selere ve ihtiyaç sahiplerine yardım eder, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanları gözetirsin.” 
(Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1.) sözleriyle Hz. Muhammed’e (s.a.v.) destek olmuştur.

Bu parçada bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebubekir B) Hz. Fatıma C) Hz. Hatice D) Hz. Ali

2. Tablodaki kişilerin Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yakınlık dereceleri (X) işareti ile gösterilmek istenmiştir.

Annesi Hanımı Çocuğu Torunu
Hz. Hatice �

Hz. Âmine �

Hz. Fatıma �

Hz. Kasım �

Hz. Hüseyin �

Buna göre tablodaki isimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse bilgilerin tamamı doğru 
olur?

A) Hz. Hatice - Hz. Âmine B) Hz. Kasım - Hz. Hüseyin

C) Hz. Fatıma - Hz. Hatice D) Hz. Âmine - Hz. Fatıma

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Doğduklarında onlara 
güzel isimler koymuş, onlar için kurban kesmiş ve yoksullara sadaka vermiştir. Onlarla şakalaş-
mış, oyunlar oynamış, hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. Bu tutumuyla Hz. Muhammed 
(s.a.v.) bir dedenin torunlarına nasıl davranması gerektiği konusunda insanlara güzel örnek ol-
muştur. 

Bu parçadan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarına yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi çıkarılamaz?

A) Torunlarına şefkat ve merhamet göstermiştir.

B) Onlarla şakalaşmış ve oyunlar oynamıştır.

C) Doğduklarında onlara güzel isimler koymuştur.

D) Onlarla birlikte seyahat etmiştir. 

4. Hz. Muhammed (s.a.v.), Umeyr’i serçesi öldüğü için ziyaret etmiş ve Umeyrle şakalaşarak onu 
teselli etmiştir.

Bu olay Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönüyle doğrudan ilgilidir?

A) Adaleti B) Affediciliği C) Dürüstlüğü D) Merhameti
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5. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hasan ve Hüse-
yin’in cennet gençlerinin efendileri olduğu-
nu belirtmiş ve onları sevmenin kendisini 
sevmek, onlara kin beslemenin kendisine 
kin beslemek olduğunu söylemiştir. (bk. 
Tirmizî, Menâkıb, 30.)

Bu ifadeden hareketle Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.);

 I. Sevdiğini sevmenin kendisini de sev-
mek anlamına geldiği,

 II. Bazı insanları sevdiği bazı insanları sev-
mediği,

 III. Sevmediğini sevmemek gerektiği
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve III. D) I, II ve III.

6. “...Bütün insanlar bana inanmazken o bana 
inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğ-
ruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirge-
diklerinde o bana malıyla destek oldu...” 
(İbn Hanbel, VI, 118.)

Hz. Peygamber’in hakkında konuştuğu 
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hatice B) Hz. Rukiye

C) Hz. Aişe D) Hz. Zeynep

7. I. İnne şânieke hüvel'ebter

 II. İnnâ e'taynâke’l kevser 

 III. Fesalli lirabbike venhar

Kevser suresinin karışık olarak verilen 
ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) I, III ve II. B) II, III ve I.

C) III, II ve I. D) III, I ve II.

8. “Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel 
terbiye veriniz.”

(İbn Mâce, Edeb, 3.)

“Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha 
değerli bir bağışta bulunamaz.”

(Tirmizî, Birr, 33.)

Verilen hadislerde aşağıdakilerden han-
gisi vurgulanmıştır?

A) Çocukların aile ortamında büyümesi ge-
rektiği

B) Aileyi ayakta tutan değerin merhamet 
olduğu

C) Çocuklara güzel davranışlar kazandır-
manın gerekliliği

D) Hediyeleşmenin aile bağlarını kuvvet-
lendirdiği 

9. “Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, 
sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken 
namaz kılın ve cennete selametle girin.” 

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme 42.)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) İbadet etmeye

B) Tutumlu olmaya

C) Akrabalık ilişkilerine

D) İyi dilekte bulunmaya

10. •   Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir.

• Surenin adı hayır ve bereket anlamına 
gelir.

Özellikleri verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yâsin B) Fâtiha

C) Nâs D) Kevser
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5.
ÜNİTE

ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

KONULAR

1. Mimarimizde Dinin İzleri

2. Musikimizde Dinin İzleri

3. Edebiyatımızda Dinin İzleri

4.  Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman 
(a.s.)



1. MİMARİMİZDE DİNİN İZLERİ

Mimari; bir binanın biçimi, onu başkalarından ayıran nitelik ve özelliklerinin tamamı, yapı tarzıdır. 
Müslümanlar tarafından yapılan mimari yapılar, kendilerine özgü nitelikleriyle dikkat çeker. İslam 
dini, birlikte yaşamaya ve şehir kültürüne büyük önem vermiştir. Müslümanlar, şehrin merkezine 
cami, caminin çevresine de medrese (okul), şifahane (hastane), misafirhane, aşevi, çeşme gibi 
toplumun faydalanacağı mimari eserler inşa etmişlerdir. Merkezinde cami olan ve toplumun ihti-
yaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu külliyeler bunun en somut 
örneklerindendir.

BİLGİ KÜPÜ

ARAŞTIRALIM
Aşağıda ismi verilen camilerin hangi şehrimizde bulunduğunu araştırarak karşısına yazınız.

CAMİ ŞEHİR

Selimiye Camii

Yivli Minareli Camii

Divriği Ulu Camii 

Kocatepe Camii

Sultanahmet Camii 

Emir Sultan Camii 

Konak Camii 

Süleymaniye Camii 

Alaaddin Camii 

Sabancı Merkez Camii

Hunat Hatun Camii

Görsel 5. 1: Camiler, mimarimizde dinin izlerini 
gösteren yapıların en önemlileridir.
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Aşağıda verilen kavramları bulmacada bulup boyayınız. Kavramlar ile tanımlarını eşleştiriniz.

BULALIM

1  KUBBE
Cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan ab-

dest alma yeridir.

2 MİHRAP
Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek 

ve ince yapıdır.

3 VAAZ KÜRSÜSÜ Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.

4 MİNARE
Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan 

merdivenli, yüksekçe yerdir.

5 ŞADIRVAN
Camide vaaz verip cemaati dinî konularda aydınlatan kişinin 

oturduğu yüksekçe yerdir.

6 ŞEREFE 
Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırır-

ken durduğu yerdir.

7 MİNBER
Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan müezzinin 

çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür.

ARAŞTIRALIM
Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bu-
lunduğu yerlere külliye denmektedir.
Ülkemizde bulunan külliyelere üç tane örnek yazınız.

M S Ş E R E F E T N M L K
İ A M İ M İ Y E T O E H U

N N A V R I D A Ş Z N A B

A Ç H A K L N T R V F P B

R M C P A R H İ M M A K E
E R E A Y B M Ö Z T A L S
L V A A Z K Ü R S Ü S Ü Ö
T F C F Ö D A H H S M N K
S H M İ N B E R Ç S I H L
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BULMACA

Soldan Sağa

1. Müslümanların, vakit namazlarını, cuma 
namazını ve bayram namazlarını kıldıkları 
ve ibadet ettikleri yer.

3. Yasalarla belirlenmediği hâlde halkın ken-
diliğinden uyduğu âdet, gelenek.

5. Herkes tarafından uyulan hâl, olagelmiş, 
alışılmış şey, usul.

8. Hastaların tedavi edildiği yer, hastane.

9. Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şe-
refesi olan, yüksek ve ince yapı.

10. Camide vaaz verip cemaati dinî konularda 
aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yer.

11. Cuma ve bayram namazlarında hutbe 
okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe 
yer.

Yukarıdan Aşağıya

2. Ders okutulan, eğitim öğretim yapılan yer, 
mektep.

4. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üze-
rini örten yapı.

5. Yoksullara parasız yemek verilen yer, aş-
hane.

6. Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate 
namaz kıldırırken durduğu yer.

7. Bina yapma sanatı, mimarlık. Mimarlıkla il-
gili, mimarlığa ait.

8. Camilerde minarenin etrafını çepeçevre 
dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu 
kenarları korkuluklu bölüm. 

1 2

3

5 6

4

7

10

8

9

11

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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Aşağıdaki cami bölümlerinin resimleri ile isimlerini doğru bir biçimde eşleştiriniz. 

EŞLEŞTİRELİM

mihrap

minber

vaaz kürsüsü

kubbe

şadırvan

şerefe

minare

Görsel 5. 2

Görsel 5. 4

Görsel 5. 6

Görsel 5. 8

Görsel 5. 3

Görsel 5. 5

Görsel 5. 7
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KONU DEĞERLENDİRME 1
1. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bö-

lümünde yer alır?

A) Kubbe

B) Şerefe

C) Minare

D) Mihrap

2. Caminin bir bölümü olan, cuma ve bay-
ram namazlarında hutbe okumak için 
çıkılan merdivenli, yüksekçe yer aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mihrap

B) Vaaz kürsüsü

C) Minber

D) Şerefe

3. Aşağıda verilen sanatlardan hangisinin 
tanımı yanlış yapılmıştır?

A) Hat: Arap harflerinin güzel yazımından 
doğan sanat.

B) Ebru: Suyun içine atılan özel boyalar-
la hazırlanan ve kâğıt üzerine çıkarılan 
süsleme sanatı.

C) Tezhip: Pişmiş kilden yapılma, motifler 
ve çiçeklerle süslenmiş, levha veya mo-
zaik hâlinde kaplama sanatı.

D) Minyatür: Işık, gölge ve derinliği dikkate 
almadan yapılan renkli ve küçük resim-
lerle süsleme sanatı.

4. Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaç-
larına pek çok açıdan cevap veren yapıla-
rın bir arada bulunduğu mimari yapıdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Külliye

B) Medrese

C) Şifahane

D) Kütüphane

146146

5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi5. Ünite



Musiki, kulağa hoş gelen sesler dizisi ve müzik anlamına gelir. İslam tarihi boyunca duygu ve 
düşüncelerin ifade edilmesinde musiki önemli rol oynamıştır. Bunun sonucunda dinî içerikli bir 
musiki türü olan “dinî musiki” ortaya çıkmıştır. Dinî musiki içinde, hem içerik hem de şekil yönüy-
le diğer türlerden ayrılan ve tasavvufi konuları da içeren bir tür olan “tasavvuf musikisi” ortaya 
çıkmıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk ezanı, sahabenin en güzel seslilerinden biri olan Bilal-i 
Habeşi’ye okutturması da musikinin İslam dinindeki göstergelerindendir.

BİLGİ KÜPÜ
2. MUSİKİMİZDE DİNİN İZLERİ

YAZALIM

YAZALIM

Bildiğiniz bir ilahinin sözlerini yazalım.

Aşağıdaki noktalı yerlere dinî musiki türlerini yazınız.

İLAHİ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

BAZI DİNÎ 

MUSİKİ TÜRLERİ

Mevlit

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

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

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

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

.........................................................
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BULMACA

BULMACA

Harfleri karışık olarak verilmiş olan ifadeleri bularak kutulara yazınız. Numaralara denk gelen 
harfleri yerine yerleştirerek Buhûrizâde Mustafa Itrî’nin sözüne ulaşınız.

Verilen kelimeleri bulmacada bulup boyayınız.

N Z A E T M V E L İ

H İ L A İ Z G L A E

M K Â T E

E K D A S İ

_6Ö_1Ü_3   _2_5_3İ_4İR     _4İY_2M_2M   KA_3Bİ     T_2MİZ   O_3MAYA_1A.

1

4 5 6

2 3

V C A T D İ M U S İ K İ

Ö A L A Y T M E V L İ T

İ S A L A V A T V M K E

L İ K U S T İ L D L E İ

A N G A Z E L Ö K A S B

H İ S L I K A S İ D E I

İ S Ö V M K S N N E D K

MUSİKİ MEVLİT SALAVAT KASİDE İLAHİ GAZEL
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1

7

9

8

13

14

15

12

10 11

2

3

4

6

5

Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözünüz.
BULMACA

Soldan Sağa

2. Dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli. 
3. Müslümanları namaz kılmaya çağırmak için 

müezzinin yüksek sesle okuduğu sözler. 
6. İnsanın Allah'a (c.c.) olan kulluğunun farkı-

na varmasını sağlamak için dinî duyguların 
seslendirildiği bir müzik türü. 

7. Her şeyi tahtadan yapılan, gövdesi büyük-
çe, bir yarımküre biçiminde, uzun saplı, 
sekiz telli, yayla ya da mızrapla çalınan bir 
tasavvuf musikisi çalgı türü. 

10.Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek tek veya 
cins cins karşılamaya yarayan kelime, ad.

12.Her şeyin tek yaratıcısı, O’ndan başka ilah 
olmayan. 

13.Din ya da devlet büyüklerini övmek için ya-
zılan uzunca şiir. 

14.Dinle ilgili, dine ait. 
15. Allah’ın (c.c.) birliğine inanma, bir ve tek ol-

duğunu kabul edip söyleme.

Yukarıdan Aşağıya
1. Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) ve onun so-

yundan gelen kimselere saygı göstermek 
amacıyla okunan dua. 

4. Salat-ı Ümmiyyeyi besteleyen Türk musiki-
si bestekârı.

5. Kulağa hoş gelen sesler dizisi ve müzik. 
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu konu 

edinen pek çoğu bestelenmiş şiir türü. 
9. Farz namazlardan önce, “namaz başladı” 

anlamına gelen Kad kâmeti’s-salâh cümlesi 
ilâve edilerek okunan ezan.

11.Cuma ve bayram namazlarında hutbe oku-
mak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yer.
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DÜŞÜNELİM
Harfleri karışık olarak verilen ifadeleri bulunuz. Bu ifadeleri ilgili olduğu başlığın altına yazınız.

 MUSİKİ SANAT KÜLTÜR

BURE

İNÇİ

AHİLİ

YEN

VİTMEL

EŞARU

UMDÜK

TAH

BATMUR

NİKDAL

TİZBEH

DİRBEN
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KONU DEĞERLENDİRME 2
1. Peygamber'imizin ilk ezanı okutturduğu 

sesi güzel olan sahabi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Bilal

B) Hz. Ümâme

C) Hz. Hasan 

D) Hz. Hüseyin

2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musi-
kisinde kullanılan çalgılardan değildir?

A) Ney

B) Kudüm

C) Tambur

D) Gitar

3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musi-
kisi türlerinden değildir?

A) İlahi

B) Naat

C) Türkü

D) Kaside

4. “Âmine hatun Muhammed annesi
Ol sedeften doğdu ol dür danesi
Çünkü Abdullah’tan oldu hamile
Vakt irişdi hefte vü eyyam ile”
(Vesiletü’n-Necat, Viladet Bahri)

Mevlit tarzında yazılmış bu eser aşağı-
dakilerden hangisine aittir?

A) Süleyman Çelebi

B) Yunus Emre

C) Ahmet Yesevi

D) Mevlânâ

151151
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3. EDEBİYATIMIZDA DİNİN İZLERİ

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en temel araçtır. Dinimizin etkisiyle dilimize girmiş birçok 
kelime, deyim ve atasözü vardır. Cennet, cehennem, ezan, dua, zikir, namaz, günah, sevap 
gibi kelimeler günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız dinî kelimelerdir. Günlük konuşma 
dilimizin yanında, edebiyatımızda da dinin yansımaları kolaylıkla görülebilir. Türkler, Müslüman 
olduktan sonra İslam’ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebî eser vermişlerdir. Tamamen dinî 
içerikli bir edebiyat türü de gelişmiştir ve bu tür tasavvuf edebiyatı olarak adlandırılmıştır.

BİLGİ KÜPÜ

OKUYALIM
Tasavvuf edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre’nin aşağıdaki şiirini okuyu-
nuz. Şiirin altında verilen sözlük yardımıyla şiirin sadeleştirilmiş hâlini noktalı yerlere yazınız.

AŞKSIZ ÂDEM DÜNYADA AŞKSIZ İNSAN YOKTUR DÜNYADA

Aşksız âdem dünyada belli bilin ki yoktur
Her biri bir nesneye sevgisi var âşıktır
Çalabın dünyasında yüz bin türlü sevgi var
Kabul et kendözüne gör hangisi lâyıktır
Biri Rahmân-ı rahim biri şeytan-ı racim
Onun yazdığı müzdi sevgisine taalluktur
Dünyada Peygamberin başına geldi bu aşk
Tercümanı Cebrail mâşukası Hâlık’tır
Ömer ü Osman Ali Mustafa yârenleri
Bu dördünün ulusu Ebu Bekr-i sıddık’tır
Âlem fahrı Muhammed mi’rac’a ağıcağız
Çalabdan dilediği ümmetine azıktır
Yunus sana hakikat budur buyurduğu
Gözünle gördüğüne dönüp bakma yazıktır
(Mustafa ÖZÇELİK, “Bizim Yunus”, s. 160.)

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

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

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

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

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

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

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

Âdem: İnsan. 
Ağıcağız: Yükseldiğinde
Azık: Yol hazırlığı
Çalap: Tanrı
Fahr: Övünç kaynağı
Hâlık: Yaratan (Allah)
Kendözüne: Kendi özüne, kendine
Ma’şuka: Sevilen, sevgili

Miraç: Hz. Peygamber’in Allah’a (c.c.) ulaşması
Müzd: İş karşılığı ücret
Rahim: Esirgeyen, acıyan (Allah)
Rahman: Herkese, her canlıya merhamet eden (Allah)
Sıddık: Doğru
Şeytan-ı racim: Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulmuş olan 
şeytan
Taalluk: İlgili
Ümmet: Bir dinin bağlıları
Yâren: Arkadaş, dost
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Dilimizde ve edebiyatımızda dinin izlerini gösteren kavramları, verilen anahtardan bularak her 
kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazınız. Daha sonra verilen kavramlara uygun açıklamaları 
yazarak bulmacayı tamamlayınız.

Örnek: ELHAMDÜLİLLAH  "Allah'a (c.c.) şükürler olsun." anlamını ifade eden sözcüktür.

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

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

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

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

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

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

7. ......................................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................................

10. ......................................................................................................................................................

11. ......................................................................................................................................................

12. ......................................................................................................................................................

13. ......................................................................................................................................................

BULMACA

HİLYE 1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

5

MESNEVİ
MAŞALLAH
ŞEHİT
HAMDOLSUN
MEVLÂNÂ
HACI BEKTAŞ VELİ
İLAHİ
BİSMİLLAH
MEVLİD
SÜBHANALLAH
İNŞALLAH
MÜNACAT

E

L

H

A

M

D

Ü

L

İ

L

L

A

H

AÇIKLAMALAR

153

5. Ünite5. Sınıf • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



Aşağıda Türk ve İslam dünyasının önemli düşünür ve şairlerden bazılarının isimleri verilmiştir. 
Bu düşünür ve şairler hakkında bir araştırma yapınız. Şairlerimize ait şiirlerden birer dörtlük 
bularak isimlerinin altındaki noktalı yerlere yazınız. 

ARAŞTIRALIM

Ben Hoca Ahmed Yesevi’yim. Türk tasavvuf şairiyim.

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

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

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

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

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

Ben Hacı Bektaş Veli’yim. Tasavvuf şairi ve İslam düşünürüyüm.

Ben Muhammed Celaleddin-i Rumi’yim. Müslüman ve tasavvuf şairiyim.

Ben Yunus Emre’yim. Bir halk ozanıyım.

Ben Arif Nihat Asya’yım. Türk şair, öğretmen ve siyasetçiyim.
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KELİMELER

ŞİİRDEN ANLADIKLARIM

ANLAMLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şiirde yer alan bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Şiirin hangi şaire ait 
olduğunu bularak şiirden anladıklarınızı yazınız. 

ARAŞTIRALIM

Şimdi seni ananlar, anıyor ağlar gibi

Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi; 

Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi

Nerde kaldın ey Resul, nerde kaldın ey Nebi!

Şair: ………………………………
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MEVLİT
“Ol gice kim doğdı ol hayrül beşer
Annesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol habîbin annesi
Bir acep nur kim, güneş pervanesi”

(Süleyman Çelebi, Mevlid, s. 96.)

TEVHİD
“Ne mutlu o göze ki Allah sevgisiyle ağlar
O hümayun gönlüne ki Allah aşkıyla yanar
Beşerin asli gıdası Allah’ın nurudur
Hayvani gıda ona layık değildir.”

(İbrahim Şahidi, Gülşen-i Tevhid, s. 35.) 

Her satırda ve sütunda “mevlit” ve “tevhid” kavramlarında yer alan harflere bir kez yer verecek 
şekilde sudoku bulmacalarını çözünüz. Tablolardaki örneklerde anlamını bilmediğiniz kelime-
lerin anlamlarını bulup boş bırakılan yerlere yazınız.

M T E L
V T İ

T M
L M

E M V
İ L E

T D V H
H T İ
D T İ
V H T

T V
İ H E

BULMACA

KONU DEĞERLENDİRME 3
1. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebi-

yatı yazarlarından değildir?

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Ahmet Yesevî

C) Mevlânâ

D) Yunus Emre

2. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisi ile 
dilimize geçmiş bir şaşırma ifadesidir?

A) Elhamdülillah

B) Bismillah

C) Sübhanallah

D) İnşallah

3. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisi ile 
oluşmuş atasözlerinden biri değildir?

A) Namazda gözü olmayanın ezanda kula-
ğı olmaz.

B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

C) Acele işe şeytan karışır.

D) Ak akçe kara gün içindir.

4. Hz. Peygamber'in fiziksel özelliklerini, gü-
zelliğini sade bir dille ve detaylandırarak 
anlatan eserlere - - - - denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Tevhid B) Hilye

C) Naat D) Münacat
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Toplumlar günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı kural-
lar oluşturur. Oluşturulan kuralların yazıya geçirilmemiş olanlarına örf, eskiden beri tekrarlana-
rak yerleşmiş ve alışkanlık hâline gelmiş olanlarına da âdet denir. Örf ve âdetlerin oluşmasında 
toplumsal ihtiyaçların yanı sıra dinin önemli bir etkisi vardır. Yasal bir bağlayıcılığı bulunmasa 
da örf ve âdetlere saygı duyulması, bireylerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmelerine, sağ-
lıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

BİLGİ KÜPÜ
4. ÖRF VE ÂDETLERİMİZDE DİNİN İZLERİ

Günümüzde varlığı devam eden örf ve âdetlerimizden bazılarını örneklerdeki gibi yazınız.

Örf ve âdetlerle ilgili aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başına D, yanlışsa Y yazınız.

YAZALIM

İŞARETLEYELİM

1. Yakını vefat etmiş kişilere yemek götürülmesi
2. Aşure yapımı ve dağıtımı
3.  ...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

7.  ...................................................................................................................

8.  ...................................................................................................................

9.  ...................................................................................................................

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

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

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

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

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

Hukuki bağlayıcılığı vardır. 

Dinin özüne aykırı olmamalıdır.

Sonraki nesiller bu âdetleri devam ettirmek zorundadır.

Toplum kültürünün bir parçası hâline gelmiştir.

Görsel 5. 10: Bir tas aşure, komşuları 

birbirine yakınlaştırır. 
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BULMACA
Her sembol bir harfi ifade etmektedir. Sembollere denk gelen harfleri tabloya yerleştiriniz. 
Bulmaca içine gizlenmiş olan örf ve âdetlerimizi bularak alttaki boşluğa yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki labirent bulmacanın bitişine ulaşmaya çalışırken yolda karşılaştığınız  kelimeleri, 
bulmacanın altında verilen ifadelerin başındaki noktalı yerlere yazınız.

BULMACA

Başlangıç
Bitiş

1

7

6

5

4

3

2

Kâmet

Örf

Âdet

Mevlit Cuma

Muharrem Kandil

1. Yasalarla belirlenmediği hâlde halkın kendiliğinden uyduğu âdet ve geleneklere ………..

denir.

2. Herkes tarafından uyulan hâl, olagelmiş, alışılmış şey, usul ve göreneklere ……………

denir.

3. Geleneklerimizde yeni doğan, askere giden ya da ölen birisi için …………. okutulur.

4. Genellikle …………………. ayında yapılarak çevredeki evlere aşure tatlısı dağıtılır.

5. Geleneklerimizde yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunurken sol kulağına 

……………. getirilir.

6. ……………… günü müminlerin bayramı olarak kabul edilen haftalık ibadet günüdür.

7. Müslümanlarca kutsal kabul edilen berat, kadir, miraç, regaip ve mevlit gecelerinden 

her birine …………………… gecesi adı verilir.
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KONU DEĞERLENDİRME 4
1. Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdetlerin 

özelliklerinden değildir?

A) Tekrarlanan davranışların alışkanlığa 
dönüşmesidir.

B) Bütün örf ve âdetlerin yasal bağlayıcılığı 
vardır. 

C) Yazıya geçirilmemiş kurallardan oluşur.

D) Dinî inançların etkisi altında kalmıştır.

2. Aşağıdaki örf ve âdetlerden hangisi yal-
nızca nişan ve düğünlerle ilgili değildir?

A) Gelin alma

B) Kız isteme

C) Kına gecesi

D) Yemek ikramı

3. Örf ve âdetlerimizden olan aşure dağıtı-
mı aşağıdaki hicri aylardan hangisinde 
yapılır?

A) Muharrem

B) Ramazan

C) Recep

D) Şaban

4. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisi ile 
oluşmuş örf ve âdetlerimizden değildir?

A) Ölen yakınlarımız için mevlit okutmak

B) Kabir ziyaretlerinde Kur’an okumak

C) Evlilik öncesi kına gecesi yapmak

D) Cuma günleri sadaka vermek
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Hz. Süleyman, kendisi gibi bir peygamber olan Hz. Davud’un oğludur. Davud Peygamber’in ve-
fatından hemen sonra, henüz küçük yaştayken hükümdar olmuştur.
Yüce Allah, ona, dünyada hiç kimseye nasip olmayacak nimetler vermiştir. Gitmek istediği yere 
kolaylıkla gidebilmesi için rüzgârı onun emrine tahsis etmiş ve işlerini kolaylaştıracak pek çok im-
kân sunmuştur. Yüce Allah, onun, kendisi katında büyük bir değeri ve güzel bir yeri olduğunu da 
ifade etmiştir. Hz. Süleyman, babasının başlattığı Mescid-i Aksa’nın (Beytü’l-Makdis) yapımını 
tamamlamıştır.

BİLGİ KÜPÜ
5. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. SÜLEYMAN (A.S.)

Hz. Süleyman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına 
Y yazınız.

DOĞRU - YANLIŞ

HZ. SÜLEYMAN D / Y

Hz. İbrahim’in oğludur.

Yüce Allah ona kuşların ve diğer canlıların dilini öğretmiştir.

Kırk yıl boyunca hem hükümdarlık hem peygamberlik yapmıştır.

Mescid-i Aksa’nın yapımını tamamlamıştır.

Mekke’de doğmuştur.

Babasının vefatından sonra küçük yaşta hükümdar olmuştur.

Kendisine kutsal kitap olarak Zebur verilmiştir.

İstediği yere gidebilmesi için rüzgâr, Allah (c.c) tarafından onun emrine verilmiştir.

Hayatı, ibret olması amacıyla Kur’an-ı Kerim’de anlatılmıştır.
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BULMACA
Verilen parçaları uygun hücrelere yerleşti-
rerek mozaik bulmacayı çözünüz. Mozaik 
tamamlandığında ortaya çıkan Hz. Süley-
man ile ilgili bilgileri aşağıdaki boşluklara 
yazınız.

N D İ L
E T M İ Ş
A R L I Ğ
M B E R L
I L S Ü

H A Z R E
N D A V
E R İ N
L A H O
N V E

L E Y M A
Y G A M B
U R A L
Ş L A R I

C A N L

L E R İ N
T İ R H
I V E
İ Ğ İ K
R M Ü Ş T

N L A R I
E S İ O
E K İ M
A Y I İ
İ Ş T İ R

S L Ü M A
K I B L

U D Ü S T
İ A K S
T T İ R M

Ü R M Ü
N İ L K
L A N K
E S C İ D
N Ş A E

I L A R I
İ Ö Ğ R
Ü K Ü M D
P E Y G A
I R K Y

T İ S Ü
U D P E
O Ğ L U D
N A K U
D İ Ğ E R

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................
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Hz. Süleyman’ın hayatıyla ilgili bilgilerden yola çıkarak noktalı yerlere gelmesi gereken ifade-
leri yazınız.

BOŞLUK DOLDURMA

Hz. Süleyman

Hz. ...........................’nın
oğludur.

.................................
yapımını

tamamlamıştır.

....................................
üstün bir ilim
bahşetmiştir.

Hükümdarlığı,
.................................... içine alan

bölgeyi kapsar.

O’na verilen mucizelerden biri de
.................................................................................
..............................................................................

......................................................................
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EŞLEŞTİRELİM

Aşağıda Hz. Süleyman’ın hayatı ile ilgili bazı cümleler 
iki kısma ayrılarak verilmiştir. Bu kısımları doğru ifade 
olacak şekilde eşleştiriniz.

Hz. Süleyman, kendisi gibi bir 
peygamber olan onun vefatından sonra dağıldı.1 ....

Hz. Süleyman peygamberlik göre-
vi yanında 

hükümdarlık görevini de uzun yıl-
lar devam ettirdi.2 ....

Rüzgârın emrinde olması, kuşla-
rın ve diğer canlıların

bir yetenek ve üstün bir ilim bah-
şetmiştir.3 ....

Kırk yıl süren hükümdarlığı ve 
peygamberliği süresince

Mescid-i Aksa'nın yapımını uzun-
ca bir sürede tamamladı.4 ....

Hz. Süleyman atları çok sever ve henüz küçük yaştayken hükümdar 
oldu.5 ....

Ona davalarda hüküm verme ko-
nusunda önemli

dilinin öğretilmesi Hz. Süleyman'ın 
mucizelerinden bazılarıdır.6 ....

Hz. Süleyman, babasının başlattı-
ğı önemli işlerden biri olan

Allah'ın (c.c.) adını insanlara du-
yurmak için çalışmıştı.7 ....

Kurduğu büyük devlet onların bakımıyla bizzat ilgilenirdi.8 ....

Davud Peygamber’in vefatından 
hemen sonra Hz. Davud'un oğludur.9 ....
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KONU DEĞERLENDİRME 5
1. Hz. Süleyman’ın babası aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Hz. Yakup

B) Hz. Davud

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Musa

2. Aşağıdaki mescitlerden hangisini Hz. 
Süleyman yaptırmıştır?

A) Mescid-i Haram

B) Peygamber Mescidi

C) Mescid-i Aksa

D) Mescid-i Nebi

3. “Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüz-
gârı verdik. Rüzgâr, onun emriyle içinde 
bereketler yarattığımız yere eser giderdi. 
Biz her şeyi hakkıyla bileniz.”

(Enbiyâ suresi, 81. ayet.)

Bu ayete göre Hz. Süleyman için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hz. Davud’un oğludur.

B) Bazı üstün özelliklere sahiptir.

C) Büyük bir servetin sahibi olmuştur.

D) Kendisine ilahi kitap gönderilmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Süleyman’ın 
özelliklerinden değildir?

A) Ölüleri diriltme

B) Rüzgâra yön verme

C) Üstün ilme sahip olma

D) Hayvanlarla konuşabilme
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5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Fatih Külliyesi aşağıdaki şehirlerden han-
gisinde bulunmaktadır?

A) Edirne

B) Konya

C) İstanbul

D) Bursa

2. “Aşkın aldı benden beni 

Bana seni gerek seni 

Ben yanarım dünü günü 

Bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevinirim 

Ne yokluğa yerinirim 

Aşkın ile avunurum 

Bana seni gerek seni”

(Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, s. 311.)

Bu şiir bestelenerek aşağıdaki dinî mu-
siki türlerinden hangisine çevrilmiştir?

A) İlahi

B) Mevlit

C) Münacat

D) Kaside

3. “Canım kurban olsun senin yoluna 

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Şefaat  eyle sen kemter (değersiz) kuluna 

Adı güzel kendi güzel Muhammed”

Verilen dörtlük için,

 I. Konusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyu-
lan sevgidir.

 II. Bestelenerek ilahi tarzında söylenmiştir.

 III. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberli-
ğine değinmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve III. D) I, II ve III.

4. Osmanlı Devleti zamanında yaşamış ve 
Salat-ı Ümmiyyeyi bestelemiş olan önem-
li bestekâr aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmail Dede Efendi

B) Buhûrîzâde Mustafa Itrî

C) Tanburi Cemil Bey 

D) Münir Nurettin Selçuk

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Al-
lah’tan umudun kesilmeyeceği” anlamın-
dadır?

A) Acele işe şeytan karışır.

B) Allah dağına göre kar verir.

C) Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

D) Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar.
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6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) doğumunu anlatan şiir 
türüdür?

A) Münacat

B) Mevlit

C) Naat

D) İlahi

7. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisi ile 
oluşmuş örf ve âdetlerimizdendir?

A) Misafire kolonya dökmek

B) Yemeğe çorba ile başlamak

C) Yeni evli çiftlere hediye vermek

D) Yeni doğan çocuğun kulağına ezan oku-
mak

8. İçinde Allah (c.c.) lafzının geçtiği, dua ve 
temenni gibi çeşitli duyguları ifade için kul-
lanılan bazı kelime, ikileme veya cümleler 
Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
bir işe başlarken kullanılır?

A) İnşallah  

B) Alimallah

C) Bismillah

D) Elhamdülillah

9. Aşağıdakilerden hangisi hükümdar bir 
peygamberdir?

A) Hz. Süleyman

B) Hz. İsa

C) Hz. İsmail

D) Hz. Yakup

10. I. Yeni doğan çocuğun kulağına ezan 
okunması

 II. Zekât ibadetinin yerine getirilmesi

 III. Muharrem ayında aşure dağıtılması

 IV. Ramazan ayında oruç tutulması

 V. Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi

Verilenlerden hangileri dinin etkisi ile 
ortaya çıkan örf ve âdetler arasında yer 
alır?

A) I, II ve IV. B) I, III ve V.

C) II, III ve IV. D) I, IV ve V.
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A
abdal: Allah (c.c.) dostu, veli, eren.

acep: Acaba.

adalet: Hak ve hukuka uyma, herkesin hakkını gözetme, doğruluktan ayrılmama.

adap: Yol, yordam.

âdet: Herkes tarafından uyulan hâl, olagelmiş, alışılmış şey, görenek. 

ahiret: Ölümden sonra gidilecek olan âlem, öbür dünya.

ahlak: Huy, mizaç, karakter. İnsanın, iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi özel-
likleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütünü.

akçe: Selçuklular ve Osmanlılar’da kullanılan gümüş para.

akika: Yeni doğan çocuk nedeniyle Allah’a (c.c.) şükür olarak doğumunun yedinci gününde kesilen 
kurban.

akrostiş: Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak biçimde 
düzenlenmiş şiir.

âlem: Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, evren.

aleykümselam: “Selam, barış, esenlik, güven, huzur sizin de üzerinize olsun.” anlamında “selamün-
aleyküm” cümlesine verilen cevap.

Allahu Ekber: “Allah en büyüktür.” anlamında olup Allah’ın (c.c.) yüceliğini belirtmek için kullanılan, 
ezanın ve kametin de ilk cümlesini teşkil eden söz, tekbir.

amade: Hazır.

amel: İş, eylem, davranış. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.

anlayış: Anlamak işi, anlama tarzı, anlama yeteneği, akıl erdirme, kavrayış, idrak.

antlaşma: İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları 
ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit.

arz etmek: Sunmak, göstermek, saygı ile bildirmek.

asli: Asıl olan, temel olarak alınan, birincil.

aşevi: Yoksullara parasız yemek verilen yer, aşhane.

aşhane: Aşevi.

aşure: 1. Muharrem ayının 10. gününe verilen isim. 2. Genellikle Muharrem ayında yapılan tatlı.

avunmak: Derdini, sıkıntısını, acısını unutmak, teselli bulmak. 

SÖZLÜK
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B
bağışlamak: Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek.

basar: “Her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilip görmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

beka: Ölmezlik, ölümsüzlük, ebediyet. Geleceğe doğru varlığını koruyarak devam etme, devamlılık.

berat gecesi: Kamerî aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan af ve rahmet gecesi.

bereket: Allah’tan (c.c.) gelen hayrın bir nesnede görünmesi ve devam etmesi, artıp çoğalması, 
nimet bbolluğu.

besmele: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın (c.c.) adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söyle-
nilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah.

beste: Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü.

bestekâr: Beste yapan kimse, besteci.

beşer: İnsan, insanoğlu, insan türü.

beyan: Söylemek, bildirmek, ileri sürmek, anlatmak.

beytü’l-makdis: Mescid-i Aksa.

birey: Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen 
insanların her biri, fert.

bismillah: Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şekli.

buğz etmek: Bir kişiye yapmış olduğu kötülükten dolayı kin beslemek, nefret etmek ve düşmanlık 
duymak.

C
cahiliye: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden önce, insanların yaşadıkları ve özünde, put-
lara tapma, soyuyla övünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran 
sosyal ve kültürel ortam.

cemaat: Namaz kılmak için bir araya gelen ve imama uyan topluluk.

cevher: Bir şeyin özü, maya. Değerli süs taşı, mücevher.
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D
dane: Tohum gibi ufak, yuvarlak şeyler için kullanılır, tane.

dava: Çözülmesi gereken mesele. Bir mahkemede iki taraf arasındaki anlaşmazlığın belli bir yer ve 
saatte tarafların da hazır bulunacağı şekilde ele alınma safhası, duruşma.

değer: Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya 
da yararlı nitelik.

dergâh: Bir büyüğün, büyük bir yerin herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzuru, eşiği. Dervişlerin 
zikir ve ibadet ettikleri ve içinde tarikatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları yer, tekke.

diğerkâmlık: Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapacak yara-
tılışta olmak.

diş kirası: Sarayda, zengin konaklarında iftardan sonra konuklara verilen armağan veya para.

dua: Yalvarma, yakarma, dileme ve istekte bulunma. İnsanın bütün samimiyetle Allah’a (c.c.) yönel-
mesi, O’ndan yardım dilemesi.

dünü gün: Gece gündüz.

dür: İnci.

düşkün: Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun. Güçsüz, kuvvetsiz kalmış, vücutça 
düşmüş, kuvvetini kaybetmiş (kimse).

E
ebru: Suyun içine atılan özel boyalar la hazırlanan ve kâğıt üzerine çıkarılan süsleme sanatı. 

edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatılması 
sanatı.

edep: İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim. Utanma, zarafet; insanlara söz ve hareketlerinde güzel davra-
nışta bulunma.

ehl-i beyt: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ev halkı ve yakın akrabaları.

elhamdülillah: “Allah’a şükürler olsun.”, “Allah’a hamdolsun.” anlamında bir dua sözü.

emin: İnanılan, güvenilen (kimse).

empati: İnsanın kendini başkasının yerine koyarak düşünmesi, onun duygularını anlamaya çalış-
ması.

engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş.
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erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. değerlerin genel adı, fazilet.

esenlik: Esen olma, sağlık, afiyet, selamet.

esmâ-i hüsnâ: Allah’ın (c.c.) zatını, sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a (c.c.) 
ait güzel isimler.

estağfirullah: “Allah’tan af ve bağışlama isterim.” anlamına gelen bir dua cümlesi.

evren: Gök varlıklarının bütünü, kâinat, âlem.

eyyam: Günler.

F
fedakârlık: Sıkıntıya katlanma pahasına bir şeyin veya bir kimsenin menfaati için göze alınan hare-
ket, fedakârca davranış.

fıtrat: İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat. Allah’ın (c.c.) tüm varlıkları kendi 
varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması.

fitre: Gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayının sonuna kadar 
fakirlere ödemekle yükümlü oldukları sadaka.

G
gazap: Öfke, kızgınlık, hiddet.

gazel: Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşli-
ğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de imkân veren müzik eseri.

gazve: Hz. Muhammed’in (s.a.v) kumandan olarak bizzat katıldığı savaşlar.

gelenek: Asırlar boyunca nesilden nesile geçerek gelen ve bir topluluğun fertleri arasında sağlam 
bir bağ, ortak bir ruh meydana getiren her türlü âdet, alışkanlık, davranış biçimi ve kültürel değerler.

gıyap: Yokluk, bulunmama, yitiklik.

gice: Gece.

gitar: Eskiden dört beş, bugün ise altı telli olan ve telleri parmakla çekilmek suretiyle çalınan, özellik-
le İspanya’da yaygın, uda benzer mûsikî âleti, kitara.

günah: Allah’ın (c.c.) emirlerine aykırı olan davranış.
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H
habib: Sevilen kimse, sevgili, dost.

hadis: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve onayları.

hak/hakk: Gerçek, doğru, gerçeğe uygun. “Her şeyi kullarının dünyada ve ahirette yararlarını gö-
zeterek adaletli bir biçimde yaratan, kendisinin varlığı sürekli olan ve bütün hayatı yönlendirmesi, 
nimetler vermesi kesintisiz biçimde devam eden” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri. 

hâkim: Hükmeden, buyruğunu yürüten, hâkimiyet kurmuş olan, egemen.

hâlık: Tüm varlıkların işlerini ölçülü ve ahenkli bir şekilde var eden, evreni bir plan ve amaca uygun 
olarak yoktan ve örneksiz bir biçimde yaratan.

hamt: “Allah’a (c.c.) şükürler olsun” anlamında hoşnutluk anlatan bir söz.

hardal: Sarı veya beyaz çiçekli, sert ve yakıcı tohumu hekimlikte kullanılan otsu bitki.

hardal tanesi: Mecazen çok ufak şey.

hatun: Hanım, kadın, eş.

hayrü’l beşer: İnsanların en hayırlısı anlamında olup Hz. Muhammed (s.a.v.) için kullanılır.

hefte: Hafta kelimesinin eski metinlerde geçen asıl şekli.

helal: İslam dinine göre kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey.

hicret: Bir yerden başka bir yere göç etme. Miladi 622 tarihinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mek-
ke’den Medine’ye göçü. 

hicri takvim: Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul eden ve 
ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlenen ay takvimidir. 

hikmet: Yerindelik, uygunluk. İnsanın Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmesi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayı-
rarak yanlış davranışlardan uzak durması.

hilafet: Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra onun vekili, din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların 
önderi, aynı zamanda devletin başı olan zatın görevi ve makamı.

hilye: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üstün yaratılışını, dış görünüşünü, vücut yapısını ve güzel sıfatlarını 
anlatan eserlere verilen ad. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anlatan güzel yazıların tezhip edilerek belli bir 
düzene göre levha hâline getirilmiş şekli. 

hor: Değersiz, önemi olmayan, aşağı (kimse).

hristiyan: Hz. İsa’nın getirmiş olduğu ilahî dinin, insanlar tarafından değiştirildikten sonraki hâline 
inanan kimse.

hukuk: Bireyin davranışlarını ve toplumu düzenleyen gelenek, görenek, töre ve inanç gibi çeşitli 
kaynaklara dayanan ve yaptırım içeren kurallar.
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hukuki: Hukuka uygun, yasal.

hutbe: Dinî konuşma. Cuma namazından önce ve bayram namazlarından sonra konuşmacının min-
berde yaptığı, Arapça ve Türkçe olmak üzere iki kısımdan meydana gelen dinî konuşma.

huy: İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat.

hüküm: Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, yargı. Hâkimiyet, egemenlik.

hükümdar: Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

hükümran: Hüküm süren, hâkim olan kimse.

hümayun: Kutlu, mutlu.

hürmet: Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen ölçülü davranma hissi, çekinme ile 
karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ gösterme duygusu, saygı.

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

icabet: Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme.

içten: Samimi.

ihlas: İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın 
(c.c.) rızasını gözetmesi. 

ihsan: İyilik etme, iyi ve güzel davranma, güzel yapma, bağışlama, bağışta bulunma, ikram etme. 
İnsanın, kendisinin Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyormuşçasına 
ibadetlerini yerine getirmesi.

ikileme: Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan 
veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması.

ikram: Cömertlik, iyilikte bulunma.

ilah: Tanrı.

ilahî: Allah’la (c.c.) ilgili, Allah’a (c.c.) ait, Allah’a (c.c.) has, Allah’tan (c.c.) gelen.

iletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması.

ilim: Bilgi, bilim, marifet, haber. İnsanın duyu organlarıyla elde ettiği veya Yüce Allah’ın vahiy yoluy-
la doğrudan doğruya gönderdiği ve kesinliği konusunda şüphe olmayan bilgi. “Allah’ın (c.c.) gerek 
duyular âlemine gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) 
sıfatlarından biri.

ilke: Temel düşünce, temel inanç, prensip, öge, unsur.
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illa: Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki.

imsak: Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının başladığı zaman.

insaf: Hakka ve adalete uygun davranış, nefse değil, vicdana uyarak adaletle hareket etme, merha-
metli davranma.

inşallah: “Allah (c.c.) izin verirse, Allah (c.c.) isterse, Allah (c.c.) nasip ederse, Allah (c.c.) dilerse, 
kısmet olursa” anlamlarında bir dua ifadesi.

irade: Bir şeyi yapıp yapmama hususunda karar verebilme ve bunu uygulama gücü. İsteme, istek, 
dilek.

irişmek: Erişmek. Belli bir yere varmak, ulaşmak.

israf: Saçıp savurma, harcamalarda orta yoldan sapma, ölçüyü aşmak ve aşırılık yapmak suretiyle 
sahip olduğu nimetleri gereksiz yere harcama.

istişare: Görüş alışverişinde bulunma, fikir alma, danışma.

K
kadir: “Güç, kuvvet ve iktidar sahibi olarak her şeye gücünün yetmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) gü-
zel isimlerinden biri.

kadirbilirlik: Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirşinaslık.

kahr: Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme.

karakter: Ayırt edici nitelik. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve 
bireyin davranış biçimlerini belirleyen üstün ana özellik.

kaside: On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve 
çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü. Böyle bir şiirin makamla okunan şekli.

kelam: “Konuşma yetkinliğine sahip bir varlık olduğu” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

kelime: Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

kemter: Çok değersiz, çok aşağı.

kevser: Cennette bir nehir veya havuz.

kıdem: “Varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması” anla-
mında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

kılıf: Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap.

kına gecesi: Genellikle düğünden önceki gece evlenecek kızın evinde gelinin parmaklarına kına 
yakılırken yapılan eğlence.
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kınamak: Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, ayıplamak.

kıssa: Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihî olaylar.

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam.

kudret: Gücü yetmek; bir işi ölçülü ve planlı bir şekilde yapmak. Yüce Allah’ın (c.c.) “her şeye gücü-
nün yetmesi” anlamındaki sıfatı.

kudüm: Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan, metal kâseli, küçük iki davuldan oluş-
muş usul vurma aracı.

kuşku: Gerçeği tam olarak bilememekten gelen kararsızlık, endişe, şüphe.

külliye: Büyük bir cami ve etrafında onunla birlikte yapılmış olan medrese, türbe, hastane, aşha-
ne, mektep, kütüphane, çarşı, han, hamam, çeşme, sebil vb. binaların hepsine birden verilen isim, 
kompleks.

kültür: Bir milletin inanç, fikir, sanat, âdet ve geleneklerinin, maddi ve manevi değerlerinin bütünü.

M
maddi: Gözle görülüp elle tutulan maddi şeyler.

mahremiyet: Gizlilik. Mahrem olma durumu, bir kimsenin gizli özelliği. 

mahya: Ramazan, bayram ve kandil gecelerinde camilerde, iki minare arasına gerilen ipler üzerine 
elektrik ampulleriyle (eskiden yağ kandilleriyle) yazılan yazı veya çizilen şekil.

manevi: Gözle görülüp elle tutulamayan, madde ve cisimle ilgisi bulunmayan, içe, öze, ruha ait.

maşallah: “Allah’ın (c.c.) istediği olur.”, “Allah (c.c.) nazardan saklasın.”, “Allah (c.c.) korusun.” gibi 
anlamlara gelen hayret, dilek, beğenme ve dua cümlesi.

meal: Anlam, kavram, mana. Kur’an-ı Kerim tercümelerine verilen isim.

medrese: Ders okutulan, eğitim öğretim yapılan yer, mektep. İslam ülkelerinde ve bilhassa Osmanlı 
Devleti’nde akademik seviyede öğretim yapan yatılı yüksek öğretim kurumu.

mektep: Herhangi bir derecede öğrenim görecek olanların toplu olarak devam ettikleri öğretim ku-
rumu, okul.

merhamet: Herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duyma 
ve ona karşı yardım hisleriyle dolma, acıma.

mesnevi: Her beyti kendi içinde kafiyeli olan nazım şekli. Bu nazım şekliyle meydana getirilmiş eser. 
Mesnevî-i şerif: Mevlânâ’nın meşhur Farsça eseri.

mevlevi: Mevlevilik tarikatına mensup kimse.
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mevlit: 1. Doğma, doğum zamanı, doğum yeri, doğum yıl dönümü. 2. Hz. Peygamber’in doğumunu, 
doğum sırasında meydana gelen olağanüstü olayları ve hayatından bazı kesitleri anlatan manzum 
eserler. 3. Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’in doğumu ve hayatı ile ilgili manzum eseri.

mızrap: Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılan 
alet, tezene.

mihrap: Cami, mescit gibi ibadet yerlerinde kıble duvarında bulunan, cemaatle namaz kılınırken 
imamın önünde durduğu, zeminden biraz yüksek girintili yer.

miladi: Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul eden (tarih, takvim) ve bu tarihe göre olan.

millet: Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğu.

mimari: Bina yapma sanatı, mimarlık. Mimarlıkla ilgili.

minare: Camilerde müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek 
ve ince yapı.

minber: Basamaklarla çıkılan ve üzerinde ayakta hutbe okunan yer. 

minnet: İyilik yapana karşı kendini daima borçlu hissetme.

minyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan 
küçük, renkli resim sanatı.

miraç: İslam inancına göre Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Cenâb-ı Hakk’ın daveti üzerine yedi kat se-
mayı aşıp Allah’ın (c.c.) huzuruna yükselerek O’nunla görüşmesi mucizesi.

mizaç: Huy, yaradılış, tabiat, karakter.

motif: Tek başına süs olarak kullanılan ve bir süslemeyi meydana getiren unsurlardan her biri.

mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana 
getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

mucize: Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) izniyle peygamberliklerini ispat için yaptıkları, akılla açıklan-
ması mümkün olmayan olağanüstü iş, harikulade hâl ve davranış.

muharrem: Hz. Peygamber’in hicretini esas alan ay takviminin birinci ayı.

musibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey.

musiki: İnsanın duygu ve düşüncelerinin seslerle ifade edildiği sanat, müzik.

münacat: Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma, dua ve niyazda bulunma. Konusu Cenâb-ı Hakk’ı övme ve 
O’na yakarma olan şiir.

müsamaha: Hoşgörü.

müstehap: Hakkında kesin bir emir bulunmadığı hâlde dinin temel prensiplerine uygun olduğu için 
beğenilen, tavsiye edilen, sevap kazandıran, dince makbul davranış.

müşrik: Allah’a (c.c.) ortak, eş koşan kimse.
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N
naat: Bir şeyi överek anlatma, methetme. Bilhassa Hz. Muhammed’i (s.a.v.), Hz. Ali ve dört halifeyi 
övmek için yazılan şiir.

nebi: Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye 
inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamber.

nemrut: Hz. İbrahim’i ateşe attıran ve Bâbil’in kurucusu olduğu söylenen hükümdar.

ney: Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, ka-
mıştan yapılmış üflemeli bir çalgı.

nezahet: Ahlak temizliği, temizlik, saflık.

nezaket: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.

nezih: Temiz, kötülükten ve kabalıktan uzak.

nimet: Yiyecek içecek, özellikle ekmek. Allah (c.c.) tarafından insanlara iman başta olmak üzere her 
çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılması.

nur: Aydınlık, ışık, parıltı

O
ol: Üçüncü tekil şahıs, o.

onur: Haysiyet, öz saygı, şeref.

ozan: Şair.

Ö
öğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

örf: Yasalarla belirlenmediği hâlde halkın kendiliğinden uyduğu âdet, gelenek.

P
pak: Temiz, saf.

pervane: Işık çevresinde dönen küçük kelebek.
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R
rab: Yetiştiren, besleyen, büyüten, olgunlaştıran, Allah (c.c.).

rahim: Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, 
bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece mümin kullarına şefkat edecek olan.” anlamında 
Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

rahman: “Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara mer-
hamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel 
isimlerinden biri.

rahmet: Allah’ın (c.c.) yaratıklarına olan merhameti, acıma ve esirgemesi.

ramazan: Müslümanların oruç tutmakla yükümlü oldukları ay takviminin dokuzuncu ayı.

recep: Ay takviminin yedinci ayı, üç ayların birincisi.

regaip: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ana rahmine düştüğü gece olarak kabul edilen recep ayının ilk 
cuma gecesi.

resul: Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve 
toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber.

rezzak: “Yaratmış olduğu tüm canlıların hava, su başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayan, 
onların yeme, içme, mal mülk edinmelerini sağlayan” anlamında Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri.

rızık: Allah (c.c.) tarafından herkese takdir edilen nimet. Yiyecek, içecek şey, azık.

riyazet: Az yiyip içme, az uyuma, çok ibadet etme, nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma, dünya 
lezzetlerinden sakınmak suretiyle nefsi terbiye etme, ahlakı güzelleştirme.

S
sabır: Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal 
dengeyi bozmamak için, dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve 
dayanma kuvveti, Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme.

sadaka: Allah (c.c.) yolunda harcama, Allah (c.c.) rızası için fakirlere yapılan karşılıksız yardım ve 
her türlü iyilik.

sadakat: İçten bağlılık.

sahabe: Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i çok kısa bir süre 
olsa da görmüş, onun sohbetinde bulunmuş kimseler.

sahabi: Hz. Peygamber zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i gören, onun soh-
betinde bulunan ve Müslüman olarak ölen kimse.
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sahur: Oruç tutan Müslümanların imsak vaktinden (tan yerinin ağarmasından) önce yedikleri yemek.

salavat: Hz. Peygamber’in sağlığında onun sıhhat ve afiyet içerisinde olmasını arzu etmek, Allah 
(c.c.) katındaki derecesinin daha da artmasını istemek ve Yüce Allah’ın ona olan bağışlarının ahirette 
çoğalmasını dilemek için yapılan dua cümlesi.

salat-ı ümmiye: Türk dinî musikisinde salâ formunun bir çeşidi.

salih amel: İyi, güzel, yararlı iş ve davranış.

samet: “Doğmayan, doğurmayan, dengi olmayan, yemeyen, içmeyen, yaratılmışların hiçbirine ben-
zemeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı bulu-
nan, tüm var olanların başvurup yardım dileyeceği tek varlık.” anlamında Yüce Allah’ın güzel isimle-
rinden biri.

sanat: Duygu, düşünce ve fikirleri etkili bir biçimde ve göze gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, 
resim, heykel vb. ile ifade etme hususundaki yaratıcılık.

saygı: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, 
özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet.

seda: Ses, yankı.

sedef: Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan ve sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, 
beyaz, sert bir madde.

selam: Barış, emniyet, esenlik, güven. Müslümanların birbirlerine iyi niyet ve saygı, sevgi dileklerini 
bildirmek üzere söyledikleri “Allah sana sağlık, afiyet, esenlik, barış, güven, huzur, sevgi versin.” 
anlamında dua cümlesi.

selamünaleyküm: “Allah’ın selamı sizin üzerinize olsun.” anlamında kullanılan bir selamlama sözü.

sema: Gök.

semi: “Gizli ve açık her şeyi duyan, insanın kalbinden geçenleri bile işitip bilen, kullarının yapmış 
olduğu duaları boş çevirmeyen” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

sevap: İyi ve güzel davranışlar karşılığında Allah (c.c.) tarafından verilen mükâfat. Böyle bir mükâfat 
kazandıracak hayırlı iş ve davranış.

sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

sıla-i rahim: Anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları ziyaret 
etme, hâl ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma, gönüllerini alma.

siyaset: Devletlerarası ilişkileri, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, politika.

sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçla-
rını üstlenmesi, mesuliyet.

sure: Kur’an-ı Kerim’i oluşturan 114 bölümden her biri.

sübhanallah: “Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır.” anlamında bir dua cümlesi.

sünnet: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve onaylarının ortak adı.
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Ş
şaban: Ay takviminin sekizinci ayı, üç ayların ikincisi.

şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden 
su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz.

şah damarı: Kalbin pompaladığı temiz kanı aorttan alıp vücudun baş kısmına taşıyan; boynun iki 
tarafındaki atar damarlardan her biri.

şefaat: Peygamberlerin, Allah’ın (c.c.) izin vereceği kimselerin, kulların suçlarının bağışlanması için 
Cenâb-ı Hakk katında aracılık etmeleri.

şefkat: Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan sevgi.

şehadet: Tanıklık, şahitlik, bir şeyin doğruluğuna inanma.

şehit: 1. Allah (c.c.) yolunda ve din uğrunda savaşırken ölen kimse. 2. Vatan, millet, kutsal bir amaç 
ve görev uğrunda Allah (c.c.) için ölen kimse.

şeref: Onur. Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer.

şerefe: Minarelerde gövdenin etrafında yer alan, kenarları korkuluklu, ezan okumaya mahsus yer.

şifahane: Hastaların tedavi edildiği yer, hastane.

şirk: Yüce Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme. Zatında, sıfatlarında, fiille-
rinde, yaratma ve emretme konularında Yüce Allah’a başka bir varlığı denk görme.

şükretmek: Bir kimseye minnet duymak, gönülden borçlu olmak. Kulun, Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu 
sayısız nimetlerin O’nun sonsuz iyilik ve bağışının sonucu olduğunu fark ederek kalbinin teşekkür 
duygusuyla dolması ve bunu diliyle ifade etmesi.

T
tabu: Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış).

tâhire: Temiz, pak, arı.

tahiyyat: Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet.

tahsis: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.

takdir: Beğenme, güzel bulduğunu, beğendiğini belirtme.

talep: Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme.

tambur: Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, 
telli çalgı.

tasavvuf: İnsanın, Allah’ın (c.c.) birliğinin zevkini bütün benliğinde hissederek kendi iç âleminin de-
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rinliklerine ve dış âlemin sırlarına ermek için takip ettiği düşünce ve amel sistemi. İslam’ı ve imanı 
kulluğun gerektirdiği şekilde ahlakı, özü ve ruhu ile yaşama disiplini.

tasavvufi: Tasavvufa ait, tasavvufla ilgili.

tekne orucu: Çocukların tuttuğu kısa süreli oruç. 

tekvin: “Oluşturmak, meydana getirmek, yaratmak” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

temenni: Bir şeyin gerçekleşmesini dileme.

teravih: Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet olarak kılınan namaz.

tesbih: Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü eksiklikten uzak tutma.

teselli: Sıkıntısını ve acısını unutturmaya çalışma, avutma.

tevhid: Allah’ın (c.c.) birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.

tevrat: Hz. Musa’ya gönderilen ilahi kitap.

tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.

toplum: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği 
yapan insanların tümü.

tövbe: İnsanın, bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı 
pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesi.

turap: Toprak, toz.

U
usul: Bir amaca erişmek için takip edilen yol, yöntem, metot.

Ü
üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.

V
vaaz: İbadet yerlerinde yetkili ve görevli bir kimse tarafından yapılan dinî konuşma.

vahdaniyet: Allah’ın (c.c.) birliği. “Varlığında, yaratmasında, emretmesinde, fiillerinde, sıfatlarında 
ve isimlerinde tek ve eşsiz olması, benzerinin olmaması.” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

vahiy: Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere 
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uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzı.

vakt: Vakit, zaman.

vicdan: İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, iyilikten huzur, kötülükten azap duymasına yol açan, davra-
nışları hakkında adil bir yargıya iten duygu.

vü: Ve bağlacının sesliyle biten Arapça ve Farsça kelimelerden sonraki okunuşu.

Y
yahudi: Hz. Musa’nın dinine bağlı olan kimse, Musevi.

yama: Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.

yasal: Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

yerinmek: Acınmak, üzülmek, pişman olmak.

Z
zat: Kimse, kişi, şahıs. Bir şeyin ta kendisi, maddi varlığı, maddi varlığının özü.

zebur: Hz. Davud’a gönderilen ilahi kitap.

zikir: Bir şeyi anmak, hatırlamak. Allah’ı (c.c.) anmak amacıyla yapılması ve söylenmesi istenen dua, 
ibadet, tespih ve övgü sözleri.
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C A D A

KONU DEĞERLENDİRME 2, 3 ve 4
1 2 3 4
D A B A

KONU DEĞERLENDİRME 5
1 2 3 4
B D D A

KONU DEĞERLENDİRME 6
1 2 3 4
A C D B

KONU DEĞERLENDİRME 7
1 2 3 4
B A B C

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 C 6 A
2 B 7 B
3 D 8 B
4 D 9 B
5 A 10 D

5. ÜNİTE
KONU DEĞERLENDİRME 1

1 2 3 4
D C C A

KONU DEĞERLENDİRME 2
1 2 3 4
A D C A

KONU DEĞERLENDİRME 3
1 2 3 4
A C D B

KONU DEĞERLENDİRME 4
1 2 3 4
B D A C

KONU DEĞERLENDİRME 5
1 2 3 4
B C B A

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 C 6 B
2 A 7 D
3 A 8 C
4 B 9 A
5 D 10 B
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