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Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler;

“5. Sınıf Tane Tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” kitabımız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 

eğlenerek öğrenilmesini sağlayacaktır. Kitabımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. Sınıf Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi dersi programı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.  Kitabımızda ilgili 

konulara paralel olarak konu özetleri, örnek sorular, etkinlikler, bulmacalar, konu değerlendir-

me testleri, ünite değerlendirme testleri ve her ünitenin sonunda öğrencilerimizin yeni nesil 

soru formatına alışması için yeni nesil sorulardan oluşan testler bulunmaktadır.

Kitabımız ile öğrencimizin okuduğunu anlama ve yorumlayabilme yeteneğini geliştirmesini 

hedefledik. Aynı zamanda analiz, sentez ve muhakeme gücünü geliştirmek, ezberci olmaktan 

uzak tutmak ve edindiği bilgiyi doğru bir şekilde kullanmasını sağlamayı amaçladık.

“5. Sınıf Tane Tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” kitabımızda aşağıdaki gibi bir işleyiş şeması ile 

ilgili konuların öğretilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Öğreten Sorular Bölümü: Konuların içeren özet bilgiler verildikten sonra bu bilgileri pekiştiri-

ci etkinliklere ve sorulara yer verilmiştir.

Tane Tane Öğren Bölümü: MEB tarafından yayımlanan kazanımların öğrencilerimizde kalıcı 

hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde öğretmenlerimiz tarafından öğrencileri-

mize ödev olarak kullanabilecekleri testlere yer verilmiştir.

Ünite Değerlendirme Testi Bölümü: Üniteye bağlı olan bütün konuları kapsayacak şekilde 

hazırlanmış olan bu bölüm ile ünitenin tamamının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğret-

menlerimiz bu bölümdeki testlerin sonuçlarına bakarak öğrencinin konuyu öğrenme düzeyini 

belirleyebilir ve gereken konulara gereken müdahaleyi zamanında yapabilir.

Beceri Temelli Testler Bölümü: Bu bölümde sözel mantık, muhakeme ve öğrenilen bilgilerin 

yorumlanmasını sağlayacak testler hazırladık.

Başarıya ulaşmanın en önemli yollarından birisi de hedefinize ilerleken size yardımcı olacak 

bir kaynaktır. İşte “5. Sınıf Tane Tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” kitabımız sizi hedefinize 

ulaştıracak temel kaynaktır.
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Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre evren, mükemmel bir düzen ve uyum içerisinde varlığını 
devam ettirmektedir. Örneğin, Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin birbirlerine olan mesafesi hassas bir 
ölçü üzerine ayarlanmıştır. Bu varlıklar birbirine daha yakın ya da daha uzak olsaydı evrendeki her şey 
alt üst olurdur. 

Kur’an-ı Kerim, insanın yaratılışına değinerek bizleri yaratılışımız hakkında düşünmeye sevk eder. Zira 
insan, yaratılışındaki harikalığı görünce anlar ki bu kadar mükemmel bir şekilde var olan insanı elbette 
yaratan üstün bir güç sahibi varlık vardır. İşte bu varlık, her şeyi en iyi bilen ve her şeye gücü yeten 
Allah’tır (c.c.).

Allah’ın (c.c.) en önemli özelliği tek olması ve kendisinden başka bir ilahın bulunmamasıdır. Şayet 
kendisinden başka bir ilah olsaydı evrendeki bu düzen olmazdı. Zira birinin yaratmak istediğini diğeri 
engellemek isteyecek böylelikle evrendeki düzen kaybolup gidecekti. 

Allah’ın (c.c.) en önemli özelliği tek olması ve kendisinden başka bir ilahın bulunmamasıdır. Şayet 
kendisinde başka bir ilah olsaydı evrendeki bu düzen olmazdı. Zira birinin yaratmak istediğini diğeri 
engellemek isteyecek böylelikle evrendeki düzen kaybolup gidecekti. 

1

Öğreten Sorular

 ❃ Dünya’nın kendi etrafında yirmi dört saatte dönmesi

 ❃  Dünya’nın Güneş’in etrafında ise 365 gün altı saatte dönmesi 

 ❃ Mevsimlerin birbirini düzenli bir şekilde takip etmeleri

 ❃ Güneş’in her zaman doğudan doğması ve batıdan batması

Yukarıdaki verilen öncüllerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A) Allah’ın (c.c.) düzenli yaratması sadece gök cisimlerinde görülür.

B) Varlıklar alemi içerisindeki en değerli olanı Dünya ile Güneş’tir.

C) Allah (c.c.), evrendeki her bir şeyi belli bir ölçü ve düzen içerisinde yaratmıştır. 

D) Allah’tan (c.c.) başka ilahlar olsaydı sadece gök yüzü cisimlerindeki denge ve uyum bozulurdu. 

Vahit
Oval
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

2
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Atomdan Güneş Sistemi’ne kadar her şeyde saat gibi işleyen mükemmel bir düzen 
görürüz. 

Evrendeki kusursuz düzende meydana gelebilecek  küçük bir aksaklık evrenin yok 
olmasına sebep olabilir. 

Atmosfer değişik gazların belli oranlarda meydana gelmesi ile oluşmuş bir sistem 
olup bu oranda meydana gelebilecek küçük bir değişim dünya yaşamını olumsuz 
etkiler. 

Kendi varlığımızdan hareketle bir yaratıcının varlığına doğru gitmemiz, Kur’an-ı 
Kerim’in gösterdiği bir yol değildir. 

Kur’an-ı Kerim’de evrendeki düzenin Allah (c.c.) tarafından kurulduğunu ifade eden 
ayetler bulunmaktadır. 

İnsan, sanki evrenin küçük bir modeli gibidir. Bu sebeple insana “küçük âlem” den-
miştir. 

Vahit
Metin Kutusu
Beyaz, Turuncu, Sarı, Pembe, Siyah
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Ayetlerden çıkarılabilecek sonuçları soru işaretleri olan yerlere yazalım.
3

Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu 
İsa Mesîh, ancak Allah’ın resûlüdür, (o) Allah’ın, Meryem’e ulaştırdığı «kün: Ol» kelimesi(nin eseri)dir, O’n-
dan bir ruhtur. (O’nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürül-
müş bir ruhtur). Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. «(Tanrı) üçtür» demeyin, sizin için hayırlı 
olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah’tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter 

(Nisa suresi, 171. ayet)

➣ Allah (c.c.) hakkında sadece gerçek olan bilgi söylenmelidir.

➣ ?

➣ ?

➣ Her şey Allah’a (c.c.) aittir.

İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O 
her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur). 

(En’âm suresi, 102. ayet)

➣ Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur.

➣ ?

➣ ?

➣ Sadece Allah’a (c.c.) kulluk edilmesi gerekir.

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (Hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i 
(İsa’yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka ilah yok-
tur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. 

(Tevbe suresi, 31. ayet)

➣ Yahudi ve Hıristiyanlar Allah’tan (c.c.) başkalarını rab edinmişlerdir.

➣ ?

➣ ?

➣ Herkes tek ilah olan Allah’a (c.c.) kulluk etmekle emrolunmuştur. 

Vahit
Metin Kutusu
Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur.

Vahit
Metin Kutusu
Allah (c.c.) tektir. 

Vahit
Metin Kutusu
Allah (c.c.) her şeyin yaratıcısıdır.

Vahit
Metin Kutusu
Güvenilecek tek varlık sadece Allah'tır (c.c.). 

Vahit
Metin Kutusu
Allah (c.c.), insanların kendisine ortak koştuğu şeylerden uzaktır. 

Vahit
Metin Kutusu
Allah'tan başka ilah yoktur.
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Öğreten Sorular  -1

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Uzayın sınırsız boşluklarında kendi kendisine yaratıl-
mış pek çok varlık kümesi bulunmaktadır. 

B) İnsan bedeni, mükemmel bir uyum içinde yaratılmış-
tır.

C) Her varlık mutlaka belli bir düzen içerisinde yaratıl-
mıştır.

D) Evrendeki hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır.

2. 
“Acaba bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, 
yoksa yaratıcı kendileri midir?”

(Tur Suresi, 35. ayet.)

Yukarıdaki ayetten;

 I. Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılmasına dikkat 
çekilmiştir.

 II. İnsan, kendi kendisine var olmuş bir varlıktır.

 III. Her bir varlık, kendisinde bulanan bir güç ile 
var olmuştur.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) II ve III  D) Hepsi

3. Evrende gördüğümüz mükemmel düzene aşa-
ğıdakilerden hangisi örnek olarak gösterile-
mez?

A) Mevsimlerin oluşması

B) Güneş’in her zaman doğudan doğması

C) Atmosferdeki gazların oranı

D) Sanayi atıkları

4. 
“Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göre-
mezsin.” 

(Mülk Suresi, 3. ayet.)

Buna göre;

 I. Allah (c.c.) sadece doğayı yaratandır. 

 II. Allah (c.c.) her şeyi belli bir düzen içerisinde 
yaratmıştır.

 III. Allah’ın (c.c.) yaratmasında herhangi bir uyum-
suzluk görülemez.

 IV. Allah (c.c.) evrendeki düzene dikkatlerimizi 
çekmektedir.

hangi ifade verilen ayetle ilişkilendirilebilinir?

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) Hepsi

5. 
Bitkilerin fotosentez yapması

Otla beslenen hayvanların çene yapılarının 
yaşam şartlarına uygun yaratılmış olması

Suyun kaldırma kuvveti

Kutulardaki kazanımlardan aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılır?

A) Allah (c.c.), her şeyi işitendir.

B) Evren, belli bir düzen içerisinde yaratılmıştır.

C) Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur.

D) Evrende kendi başına var olan bazı varlıklar bulun-
maktadır. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1Allah (c.c.) Vardır ve Birdir  | Tane Tane 

1. 
Allah birdir, Peygamber Hak,

Rabbül âlemindir mutlak,

Senlik benlik nedir bırak,

Söyleyim geldi sırası.

(Âşık Veysel Şatıroğlu, Dostlar Beni Hatırlasın, s. 61.)

Yukarıdaki dizelerden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.) tektir.

B) Allah (c.c.) her şeyi işitir. 

C) Peygamber haktır.

D) Âlemlerin Rabbi mutlaka vardır.

2. 

“De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah Samed’dir. (Herkes 
kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisi kimseye 
muhtaç olmayandır.) Doğurmamış ve doğmamış-
tır.” 

(İhlas Suresi, 1-3. ayetler.)

Anlamı verilen ayetlerden;

 I. Allah (c.c.) tektir.

 II. Allah’tan (c.c.) başka bir ilah yoktur.

 III. Allah (c.c.) bir başka varlıktan doğmamıştır. 

 IV. Allah (c.c.) her şeyi görür. 

hangi ifadelere ulaşılır?

A) I ve II B) II ve III

C) I-II-III D) Hepsi 

3. Evrendeki bu düzeni düşündüğümüzde, bunu 
en mükemmel biçimde ayarlayan olağanüstü bir 
yaratıcının bulunduğunu kolayca anlarız. İşte o 
varlık …………

Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) Allah’tır. B) doğadır.

C) insandır. D) güçtür.

4. (….) Allah’ın (c.c.) en önemli özelliklerinden birisi 
de tek olmasıdır. O’ndan başka bir ilah yoktur. 

(….) Birden fazla yaratıcı olmuş olsaydı evrende bu 
düzen olmazdı.

(….) Evrendeki düzen, uyum ve ahenk Allah’ın 
(c.c.) varlığına ve tek oluşuna bir işarettir. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru/yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D - D - D B) D - D - Y

C) D - Y - D D) D - Y - Y

5.  I. Allah (c.c.) eşsiz ve benzersizdir.

 II. Allah (c.c.), vardır.

 III. Bazı şeyler Allah’a (c.c.) benzeyebilir. 

 IV. Allah (c.c.) hiçbir şeye benzemez.

Verilen ifadelerden hangisi Allah (c.c.) için kul-
lanılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Kur’an-ı Kerim’de hem dış dünyanın gözlenmesi  
hem de bizzat insanın kendi yaratılışının incelen-
mesi istenmiştir. Böylelikle her şeyi var eden eşsiz 
kudret sahibi olan Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşılması 
amaçlanmıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
ana düşüncesini destekleyen bir örnek olabi-
lir?

A) 
“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol 
göstericidir. 

(Bakara suresi, 2. ayet)

B) 
Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve 
her şeye biz vâris oluruz. 

(Hicr suresi, 23. ayet)

C) 
(Münafıklar), Allah’ın, onların sırrını da 
fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli 
şeyleri) çok iyi bilen olduğunu hâla anla-
madılar mı? 

(Tevbe suresi, 78. ayet)

D) 
“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde 
ayetlerimizi göstereceğiz ki, Allah’ın, ger-
çek olduğu, onlara iyice belli olsun...” 

(Fussilet sûresi,53. ayet)

7. 
Evren ve ondaki tüm varlıklar sonradan var 
olmuşlardır. Hiçbir varlık kendi başına varlık 
sahasına gelmemiştir. Âlemdeki her bir var-
lık kendisini yaratan bir yaratıcıya muhtaçtır.  
Sonradan meydana gelen bir varlığı belli bir 
zaman ve mekân içerisinde yaratan ise sadece 
Allah’tır (c.c.). 

Yukarıdaki metinden;

 I. Hiçbir varlık kendi kendisine yaratılmamıştır.

 II. Allah (c.c.) sadece evrendeki büyük kütleli 
cisimleri yaratmıştır. 

 III. Allah (c.c.) her şeyi var edendir.

 IV. Evreni yaratan Allah’tır (c.c.).

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

8. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka 
ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın. 

(Müzzemmil suresi, 9. ayet)

Ayetten aşağıdaki kavramlardan hangisi bulun-
maktadır?

A) Tevhit B) Ahlak

C) Kudret D) Semi

9. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah 
yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münez-
zehtir (uzaktır), selâmet verendir, emniyete kavuş-
turandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini 
zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, 
müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzeh-
tir. 

(Haşr suresi, 23. ayet)

Buna göre;

Ali: Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur.

Hakan:  Allah (c.c.) her şeyi bilir. 

İsmail:  Allah (c.c.) her türlü eksiklikten uzaktır. 

Emin:  Allah (c.c.) tektir.

hangi öğrencinin söylemi verilen ayetten çıka-
rılamaz?

A) Ali B) Hakan

C) İsmail D) Emin

10. 

?
Soru işareti olan yere aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin yazılması gerekir?

A) Şirk B) Tevhit

C) İbadet D) Kudret

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Allah (c.c.) Yaradan’dır

Evreni ve içindekileri mükemmel bir uyum ve düzen içerisinde yaratan Allah’tır (c.c.). Allah (c.c.), 
mükemmel ve eşsiz bir varlık olduğu için O’nun yaratmasında da herhangi bir kusur ve uyumsuzluk 
görülemez.

Allah’ın (c.c.) sıfatlarından birisi de yaratmadır. Bu sıfata “tekvin” denir. 

Allah (c.c.) bir varlığı yaratırken herhangi bir malzemeye ihtiyaç duymaz. O (c.c.) yoktan yaratandır. 
Allah’ın (c.c.) yarattığı her bir varlığın ise belli bir amacı vardır. Hiçbir varlık boş yere, amaçsız yaratılma-
mıştır.

Öğreten Sorular

1

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” 
(Kamer Suresi, 49. ayet.)

Yukarıdaki ayetten;

 I. Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.

 II. Evrendeki varlıkların yaratılmalarında uyumsuzluk görülemez.

 III. Allah (c.c.) her şeyi belli bir denge içerisinde yaratmıştır.

numaralandırılmış ifadelerden hangisine / hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Hepsi

Vahit
Oval
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2
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Evrende kendi kendisine var olmuş bir sürü varlık vardır. 

2. Evrendeki mükemmel düzeni inceleyerek bu düzeni var eden bir yaratıcının 
olduğunu anlarız.

3. Allah (c.c.) yaratandır. 

4. Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatlarından biri olan tekvir, Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatını 
ifade eder. 

5. Allah (c.c.) her ne kadar bütün kusur ve eksikliklerden uzak olsa da yaratmış 
olduğu pek çok varlıkta düzensizlik ve uyumsuzluk bulunmaktadır.

6. Evren ve ondaki harika düzen kendi kendisine meydana gelmesi mümkün 
değildir. Tesadüfler sonucu bu gibi muhteşem bir varlık kümesi oluşamaz.

NE ÖĞRENDİK?

✦ Evrenin düzenli bir şekilde yaratıldığına dair örnekler veriniz.

✦ Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatı hakkında bilgi verinirz.

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
* Kendi vücudumuza baktığımızda, muhteşem bir düzenin olduğunu kolayca görebiliriz. Allah (c.c.), insanın el, yüz, ayak, gibi organlarıyla en güzel biçimde yaratmıştır. *Su döngüsü, yağmurun ve karın oluşumu, ilk bahar mevsiminde toprağın yeşermesi, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklık mesafesi evrende mükemmel bir düzenin olduğunun en açık delilidir.

Vahit
Metin Kutusu
Allah'ın (c.c.) yaratma sıfatına tekvin denir. Allah (c.c.) dilediğini, istediği zaman yaratır. Evrendeki her bir varlık, Allah'ın (c.c.) yaratma sıfatı sonucu varlık sahasında yerini almıştır. Allah (c.c.) her an yaratma halindedir. 
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3
Kutularda verilen ayetleri yorumlayalım

İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir 
sudan (spermden) yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs 
kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta 
bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da 
kadirdir. “ 

(Tarık suresi, 5-6-7-8. ayetler)

❀

❀

“Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü 
yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yüksel-
tip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzü-
nü ağarttı. “ 

(Naziat süresi, 27,28,29. ayetler)

❀

❀

❀

“İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yok-
tur. O, rahmândır, rahîmdir.” 

(Bakara suresi, 163. ayet)

❀

❀

“Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren 
O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç 
ve hikmet sahibidir.” 

(Al-i İmran suresi, 6. ayet)

❀

❀

4
Aşağıdaki kutularda soru işareti olan yerlere ifadelere uygun olan örnekleri yazınız.

Vardır.

I - ? II - ?

Yaratandır.

III - ? IV - ?

Allah (c.c.)

Vahit
Metin Kutusu
* İnsan, yaratan değil yaratılandır.* Ayette Allah'ın (c.c.) tekvin sıfatı bulunmaktadır. 

Vahit
Metin Kutusu
* Allah (c.c.) gökyüzünü yaratmıştır.*Allah (c.c.) insanı yaratmıştır.* Allah (c.c.) göğü bir düzen içinde var etmiştir.

Vahit
Metin Kutusu
* Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur.*Allah (c.c.) Rahmân'dır.

Vahit
Metin Kutusu
* Allah (c.c.) mutlak güç sahibidir.*Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur. 

Vahit
Metin Kutusu
I- Evrendeki düzen Allah'ın (c.c.) varlığını gösterir.

Vahit
Metin Kutusu
II- İnsanın muhteşem yaratılışı, Allah'ın (c.c.) var olduğunun delillerinden birisidir.

Vahit
Metin Kutusu
III- En küçük canlıdan en büyük varlığa kadar her şeyi Allah (c.c.) yaratmıştır. 

Vahit
Metin Kutusu
IV- Allah (c.c.) her an yaratma halindedir. 
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Öğreten Sorular  -2

1. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O, 
her an yaratma halindedir. 

(Rahmân suresi, 29. ayet)

Verilen ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi-
ne ulaşılır?

A) Allah (c.c.) evreni bir düzen içerisinde yaratmıştır. 

B) Allah’ın (c.c.) yaratması sadece insanlara dönük bir 
fiildir.

C) Allah (c.c.) sonsuz güç ve kudret sahibidir.

D) Allah’ın (c.c.) yaratması belli bir sürede sona ermemiş 
bilakis her zaman yaratma halindedir.

2. (….) Allah’ın (c.c.) yaratması, bütün varlıkları yok-
tan yaratması demektir.

(….) Allah’ın (c.c.) herhangi bir varlığı yaratmak için 
alet ve malzemeye ihtiyaç duymaz.

(….) Allah (c.c.) yaratılmayan ancak yaratandır.

(….) Allah’ın bir şeyi yaratması için sadece “Ol!” 
demesi, o varlığı yaratmayı dilemesi yeterlidir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-Y-D-Y

C) D-Y-D-D D) D-D-D-Y

3. Allah (c.c.), her şeyi mükemmel bir …….. içinde 
yaratmıştır.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
si yazılamaz?

A) deenge

B) tesadüflük

C) uyum

D) düzen

4. O (Allah), gece ile gündüzü, Ay ile Güneş’i hiz-
metinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun 
eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için 
önemli ibretler (ders ve öğütler) vardır.” 

(Nahl Suresi, 12. ayet)

Ayetten;

 I. Yıldızlar, Allah’ın (c.c.) emrindedir.

 II. Allah (c.c.) yaratılmış varlıklar üzerinde düşün-
memizi istemektedir. 

 III. Allah (c.c.) her şeyi bilir.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

5. İslam inancına göre her şeyi yoktan yaratan sade-
ce Allah’tır (c.c.). Allah’tan (c.c.) başka herhangi bir 
varlığın yaratma özelliği yoktur. Yine Allah (c.c.) 
yaratmış olduğu her bir varlığı belli bir şekle sok-
muştur. Bu durum bir ayette şöyle ifade edilmek-
tedir: “…………………………”

Metindeki noktalı yere anlam akışına göre aşa-
ğıdaki ayetlerden hangisi yazılmalıdır?

A) Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa 
sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. 

(Bakara suresi, 9. ayet)

B) “O (Allah), yaratıp şekillendirendir.” 

(A‘lâ Suresi, 2. ayet)

C) (Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah’a, selam olsun 
seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa 
O’na koştukları ortaklar mı? 

(Neml suresi, 59. ayet)

D) O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (ken-
dine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök 
olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hak-
kıyla bilendir. 

(Bakara suresi, 29. ayet)

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir

Allah’ın (c.c.) sahip olduğu iki güzel isimden birisi “Rahmân” diğeri ise “Rahîm”dir. 
Rahmân: Allah’ın (c.c.) merhametli, nimet verici ve pek şefkatli olması anlamına gelir.  Allah (c.c.), her-
hangi bir şart aranmaksızın tüm varlıklara karşı merhamet sahibidir, çeşit çeşit nimet verendir. 

Allah’ın (c.c.) Rahîm olması ise; dünya hayatında iman edip salih amel (güzel iş ve davranış) işleyen 
kimselere ahiret yaşamında nimetler vermesi, onları cennetine koyması demektir. 

Allah’ın (c.c) varlıklara karşı merhamet ve sevgisini ifade eden pek çok ismi vardır. Allah’ın (c.c) bu isim-
lerine “Esma-i Hüsnâ” denir. 

Öğreten Sorular

2

Günlük hayatta gıdalanmak için birbirinden lezzetli pek çok meyve ve sebze 
tüketiriz. Her türlü meyve ve sebzeler Allah’ın (c.c.) …….. sıfatının eseridir.

Metindeki noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?
A) Rahmân B) Rahîm C) Esma-i Hüsna D) Kudret 

1

“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin.” 
(A’raf Suresi, 180. ayet.)

Ayette öne çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahmân

B) Rahîm

C) Esma-i Hüsna

D) Kudret 

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Allah (c.c.) Rahman isminin gereği olarak sadece insanlara ve hayvanlara merhamet eder. 

2. Allah (c.c.) Rahim’dir. Ahirette iman edenleri cennetine koyacaktır.

3. Müslüman olan ya da olmayan herkesi Allah’ın (c.c) Rahman sıfatı kuşatır.

4. Kötülüklerden kaçınan kimselere sadece dünya hayatında Allah’ın (c.c) Rahim isminin kuşat-
ması vardır. 

5. Allah (c.c.) insana bazen emeğinin karşılığı olarak bazen de emeği olmadan pek çok nimet 
vermiştir.

6. Allah’ın (c.c) dünya hayatında bütün insanlara nimet vermesi Rahim isminin gereğidir. 

NE ÖĞRENDİK?

✦ Rahman ne demektir? Yazınız.

✦ Rahim neyi ifade eder? Yazınız.

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
Allah'ın (c.c.)  isimlerinden birisidir. Allah'ın (c.c.) Dünya'da kendisine inanan veya inanmayan ayırt etmeksizin herkese nimet vermesi, onlara merhamet etmesi ve lütufta bulunması anlamına gelir.

Vahit
Metin Kutusu
Rahîm; dünyada yarattığı her bir varlığa karşılıksız nimet verendir. Ahiret hayatında ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir.



21

TA
N

E 
TA

N
E 

ÇÖ
Z

TEST – 2Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir  | Tane Tane 

1. 
“Ben Rahman’ım, hısım ve akrabalık da 
adımdan ayırdığım rahîm kelimesiyle anıl-
mıştır. Akrabalık ilgisini sürdürenle ben de 
ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi kesenlerden 
ben de ilgimi keserim” buyurduğu rivayet 
edilmiştir 

(Tirmizî, “Birr”, 9)

Verilen hadisten;

 I. Allah’ın (c.c) isimlerinden birisi de Rahman’dır.

 II. İslam’da akrabalık ilişkilerinin koparılmaması 
önemli bir ilkedir.

 III. Allah (c.c.) kullarına türlü türlü nimetler veren-
dir. 

 IV. Allah (c.c.) sonsuz güç ve kudret sahibidir. 

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I-II-IV

2. Allah (c.c.) mahlukatı (varlıkları) yarattığı vakit, 
kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına 
“Rahmetim gazabıma üstün geldi” diye yazdı.

 (Buhârî, Tevhid 15)

Hadisten;

 I. Allah (c.c.) rahmet sahibidir.

 II. Allah (c.c.) günah işleyen her kulunu cezalandı-
rır.

 III. Allah (c.c.) her şeyi bilir.

IV. Allah (c.c.) mahlukatı yaratandır. 

yukarıdaki ifadelerden hangisine / hangilerine 
ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I ve IV

3. Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim için-
den bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, 
ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on 
katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına 
kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötü-
lük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik 
sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı 
yazılır veya Allah onu siler.

(Dârîmî, Rikâk, 70)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Allah (c.c.) günah işleyen her kulunu cezalandırır. 

B) Allah (c.c.) yapılan iyiliklere kat kat verir.

C) Allah (c.c.) günah işlemekten vaz geçen kuluna bir 
sevap yazar.

D) Allah (c.c.) merhamet sahibidir.

4. 
Allah (c.c.) insanı yaratmış ve ondan bir takım 
şeylerin yapılmasını istemiştir. Bunlar arasın-
da büyüklere karşı saygılı olmak, küçüklere 
karşı merhametli olmak vardır. Merhamet ve 
şefkat, Müslümanların genel ahlaki özellikle-
rindendir. Allah’ın (c.c.) rahmet ve merhame-
tine ulaşmak isteyen her bir birey başkaları-
na karşı merhametli olmalıdır. 

Metnin ana düşüncesini destekleyen ayet ya 
da hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette 
bulunmaz. 

(Buhari, Tevhid 2)

B) Yahut Rahmân’dan başka size yardım edecek şu 
ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkarcılar ancak 
bir aldanış içindedirler. 

(Mülk  suresi, 20. ayet)

C) “AIlah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat 
kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. 
Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.” 

(Müslim, Tevbe 20)

D) De ki: “O, Rahmân’dır. O’na iman ettik, yalnızca ona 
tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde 
olduğunu yakında öğreneceksiniz!” 

(Mülk suresi, 29. ayet)

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. Bu, Allah’ın (c.c) kullarının kalplerine yerleştirdiği 
merhamettir ve Allah (c.c), ancak merhametli kul-
larına rahmet eder. 

(Buhârî, Merdâ, 9)

Verilen hadiste aşağıdaki kavramlardan hangi 
bulunmaktadır?

A) Kudret B) Tekvin

C) Rahman D) Basar

6. 
Allah (c.c.) yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz 
rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök 
arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmet-
ten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu 
sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar 
ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler. 
Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamı ile kul-
larına merhamet eder.

(Müslim, Tevbe, 21)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Allah (c.c.) günah işleyen kullarını dünyada hemen 
cezalandırır.

B) Allah’ın (c.c.) rahmeti sadece insanlarla sınırlı değildir.

C) Allah (c.c.) ahirette kullarına rahmet edecektir.

D) Allah (c.c.) rahmet sahibidir.

7.  ❃ Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse 
biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun 
ayrılmaz dostudur. 

(Zuhruf suresi, 36. ayet)

 ❃ “Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? 
Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, 
onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve 
beni kurtaramazlar.” 

(Yâsîn suresi, 23. ayet)

Verilen iki ayette Allah’ın (c.c) hangi ismi ortak 
olarak geçmektedir?

A) Rahim B) Rahman

C) Basar D) Tekvin

8. (….) Allah (c.c.), güzel isimleri ile kendisine dua 
etmemizi istemektedir. 

(….) Kur’an-ı Kerim ve hadislerde esma-i hüsnaya 
ait isimler geçmektedir.

(….) Allah’ın (c.c.) sadece bir tane ismi bulunmak-
tadır.

(….) Allah’ın (c.c.) isimlerinden birisi de Rahman’dır.

Verilen ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-Y-D B) D-D-D-D

C) D-Y-D-Y D) D-D-Y-Y

9. 
“Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. 
Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kâfir-
ler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah’a 
(c.c.) ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete 
erdirilesiniz.” 

(Âl-i İmrân Suresi, 130-132. ayetler.)

Verilen ayetlerden aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılır?

A) Allah (c.c.), günah işleyen her bir kulunu daha dünya-
da iken cezalandıracaktır.

B) Allah (c.c.) her şeyi görür.

C) Allah (c.c.), kendisinin emrine uyanlara ve yasakladığı 
şeylerden kaçınan kullarına ödül verecektir. 

D) Allah (c.c.), sadece faiz işlemlerini yasaklamıştır. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Allah’ın (c.c.) sıfatlarından birisi de “Basar”dır. Basar; Allah (c.c.) her şeyi görür demektir. O’nun (c.c.) gör-
mesi için bizlerdeki gibi herhangi bir alete, göze, ışığa gereksinimi yoktur. İster insan, karınca, bitki gibi 
bizim görebildiğimiz varlıklar olsun isterse de göremediğimiz melek, cin ve şeytan olsun Allah (c.c.) 
görünen ve görünmeyen her şeyi görür. 

Allah’ın (c.c.) bir diğer sıfatı da “Semi”dir. Semi; Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi demektir. Hiçbir şeye ihti-
yacı olmadan, hiçbir şart bulunmaksızın Allah (c.c.) her sesi işitir. O’nun işitmesine hiçbir şey engel 
olamaz.

Allah’ın (c.c.) her şeyi bilme sıfatına ise “İlim” denir. Allah (c.c.) geçmişte olanları, şu an yaşananları ve 
gelecekte olacak olan her şeyi tam anlamıyla bilir. O’nun bilmesi için herhangi bir araştırmaya, bilgiye 
gereksinimi yoktur. Her şeyi yaratan Allah (c.c.) yarattığı her şeyi de bilir. 

1
Öğreten Soru 1  ve  2

Öğreten Sorular

(Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında, içinden 
ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah’ın hoşnutluğu 
vardır. Allah kullarını çok iyi görür. 

(Âl-i İmrân suresi, 15. ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisi bulunmaktadır?
A) Semi  B) Basar C) Kudret D) Tekvin

Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin 
konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. 

(Mücadele suresi, 1. ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı / sıfatları geçmektedir?
A) Yalnız Semi B) Yalnız İlim C) Semi ve Basar D) Semi ve İlim

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

3

1. Allah’ın (c.c.) sadece Rahman ve Rahim olmak üzere iki tane sıfatı bulunmaktadır. 

2. Allah (c.c.) her şeyi görür ve her şeyi bilir. 

3. İslam inancına göre Allah (c.c.) her şeyi işitir ve Allah’ın (c.c.) işitme sıfatına da “Basar” denir. 

4. Allah (c.c.) bizim gördüğümüz ya da göremediğimiz her şeyi görür.

5. Allah (c.c.) kara bir gecede kara taşın altındaki kara karıncayı da görür.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

4

1.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) görmesi ve işitmesi ile ilgili ayetler bulunmakta-
dır.  

2. Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğine dair Kur’an-ı Kerim’de ayet bulunmamaktadır.

3. Allah (c.c.) her şeyi bilmesine “İlim” denir.  

4.
Allah’ın (c.c.) görmesi ya da işitmesi için herhangi bir alete ve yardıma ihtiyacı 
yoktur. 

5.
Evreni ve ondaki her şeyi yaratan Allah’tır (c.c.) ve Allah (c.c.) yarattığı her şeyi 
tam anlamıyla bilir. 

6.
“Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Lokman Suresi, 28. ayet) 
ayetinde Allah’ın (c.c.) semi sıfatı geçmemektedir. 

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak 
bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki, bin sene yaşasın. Oysa 
yaşatılması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını 
eksiksiz görür. 

(Bakara suresi, 96. ayet)

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar 
güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. 

(Nisa suresi, 58. ayet)

Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kulların-
dan haberdardır, (onları) çok iyi görür. 

(İsra suresi, 30. ayet)

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımları-
nı takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü 
emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden 
hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işi-
tir ve bilir. 

(Nûr suresi, 21. ayet)

Allah, adaletle hükmeder. O’nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmede-
mezler. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir. 

(Mü’min suresi, 20. ayet)

O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) 
semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her 
şeyi hakkıyla bilendir. 

(Bakara suresi, 29. ayet)

O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan 
da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun 
benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. 

(Şûrâ suresi, 11. ayet)

Allah’ın size olan nimetini, «Duyduk ve kabul ettik» dediğiniz zaman sizi 
bununla bağladığı (O’na verdiğiniz) sözü hatırlayın ve Allah’tan korkun. 
Şüphesiz Allah, kalblerin içindekini bilmektedir. 

(Maide suresi, 7. ayet)

Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, 
karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. 
O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa 
hepsi apaçık bir kitaptadır. 

(En’am suresi, 59. ayet)

Resûle düşen (vazife), ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı da gizlediği-
nizi de bilir. 

(En’am suresi, 3. ayet)

Ayetlerde geçen Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarını yandaki kutulara yazınız.
4

Vahit
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BASAR
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Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Allah’ın (c.c.) sahip olduğu sıfatlardan birisi de “kudret”tir. Kudret; Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yet-
mesi demektir. Allah (c.c.) dilediği bir şeyi var etmek için sonsuz gücü ile meydana getirir. O’nun (c.c.) 
kudretini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Herhangi bir şeyi yaratmak Allah (c.c.) için zor değildir.  

Öğreten Sorular

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Allah’ın (c.c.) kudret sıfatı hakkında yanlış bilgi içermemektedir?
A) Allah’ın (c.c.) gücünü sınırlayan bazı durumlar vardır.

B) Allah’ın (c.c.) kudreti sadece insanlar üzerinde geçerlidir. 

C) Allah’ın (c.c.) kudretini ifade eden Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir ayet bulunmamaktadır.

D) Allah (c.c.) herhangi bir zorluk olmadan dilediğini yaratma gücüne sahiptir.

1

Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. 
Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmak-
lar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider 
de, «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin» derler. 

(Tahrîm suresi, 8. ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisi bulunmaktadır?
A) Semi B) Basar C) Kudret D) İlim

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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3
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✔) koyunuz.

1. Allah’ın (c.c.)  gücü her şeye yeter.

2. Allah’ın (c.c.) gücü “kudret” sıfatı ile ifade edilir. 

3. Kişinin bir iş ya da durum hakkında “Allah’ım (c.c.) bana güç ver.” demesi bireyin gücü-
nün sınırlı olduğunu gösterir. 

4. Bütün yıldızlar, Ay, Güneş, Dünya’mız kısaca evren Allah’ın sonsuz gücü ve kudreti ile 
yaratılmıştır.

tevhit - vahdaniyet - Tekvin - esma-i hüsna - Rahim - bilmesi – kudreti – basar- semi -

1. İslam inancına göre Allah’ın (c.c.) işitme sıfatına ……….. denir. 

2. Allah’ın görme sıfatı …….. olarak isimlendirilir. 

3. Allah (c.c.) her şeyi sonsuz ………… ile yaratmıştır. 

4. Allah’ın (c.c.) bir şeyi …….. için araştırma yapmasına gerek yoktur. 

5. Allah’ın (c.c.) inanan kullarına ahirette cennete koyması …………. isminin gereğidir. 

6. Allah’ın güzel isimlerine …………………… denir. 

7. ……….; Allah’ın (c.c.) yaratmasına denir. 

8. Allah’ın tek olması ………………. sıfatı ile ifade edilir. 

9.
Allah’tan (c.c.) başka ilah olmaması, Allah’ın (c.c.) sıfatlarında, fiillerinde, zatında tek olmasına 
……….. denir. 

4
Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.

HATIRLAYALIM \ YAZALIM

✦ Allah’ın (c.c.) Rahman sıfatının özellikleri nelerdir?

✦ Allah’ın (c.c.) görmesi, bilmesi, işitmesi, yaratması için kullanılan sıfatlar nelerdir?

Vahit
Metin Kutusu
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Vahit
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1

Rahim Basar Kudret Semi

Vehdaniyet Tevhit Esma-i hüsna İlim

Rahman Allah Tekvin

R B A S A R K

A D E N İ Z U

H İ L İ K İ D

M P S E M İ R

A A L L A L E

B T E V H İ T

K R A H İ M R

K E L A M S E

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Oval

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen



29

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Öğreten Sorular -3

1. 
Akşamüstü karanlıklar içinden,

Milyonlarca yıldızı kim parlatır?

İşte bütün bu şeyleri düşünen,

Yapan, eden, yaratan hep Allah’tır.

(İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk Şiirleri, s. 17.)

Dörtlükte Allah’ın (c.c) hangi sıfatı / sıfatları 
geçmektedir?

A) Yalnız Kudret

B) Yalnız Tekvin

C) Basar ve Tekvin

D) Kudret-Tekvin

2. 
Allah (c.c.) sonsuz güç ve kudret sahibidir. Bu 
durum Kur’an-ı Kerim’in şu ayetinde de ifade 
edilmektedir: “………………………………”

Metindeki noktalı yere anlam akışına uygun 
olarak aşağıdaki ayetlerden hangisinin yazıl-
ması gerekir?

A) Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. 
Şüphesiz Allah işitendir, görendir. 

(Hac suresi, 75. ayet)

B) Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik bir-
birinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip 
Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. 
Allah işitir ve bilir. 

(Bakara suresi, 276. ayet)

C) “Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir.”

(Bakara Suresi, 109. ayet.)

D) De ki: Eğer (haktan) saparsam, kendi aleyhime sap-
mış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbi-
min bana vahyettiği (Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz 
O, işitendir, yakındır. 

(Sebe’ suresi, 50. ayet)

3. “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla 
size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır. 
İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emri-
nize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekil-
de yaratan O’dur. Düzenli seyreden Güneş’i ve Ay’ı 
sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalana-
cağınız biçimde yaratan O’dur. O, size istediğiniz 
her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksa-
nız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu 
çok zalim, çok nankördür!” 

(İbrahim Suresi, 32-34. ayetler.)

Buna göre;

 I. Allah (c.c.), insanları türlü türlü nimetlerle rızık-
landırandır.

 II. Allah (c.c.) her şeyi bilir.

 III. Allah (c.c.) yaratma sıfatına sahiptir.

 IV. Güneş’in ve Ay’ın yaratılması, aynı zamanda 
Allah’ın kudretini de gösterir.

hangi ifade / ifadeler verilen ayetlerle ilişkilen-
dirilemez?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve III D) II-III-IV

4.  ❃ Güneş’i,

 ❃ Ay’ı,

 ❃ Dünya’yı,

 ❃ Muhteşem evreni,

 ❃ birbirinden güzel bitkileri …………… yaratan 
Allah’tır (c.c.).

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazıl-
ması doğru olur?

A) kudretiyle

B) işitmesiyle

C) görmesiyle

D)  acımasıyla 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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- Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua 
- Kur’an’da Geçen Bazı Peygamber Duaları İle 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yaptığı Dualardan 
Örnekler 

Dua sözlükte; çağırmak, davet etmek, istemek, seslenmek, yakarmak anlamlarına gelir. Terim olarak ise 
Allah’a (c.c.) yalvarmak, O’ndan bir şey istemek demektir. Dua aynı zamanda bir ibadettir. Duanın temel 
amacı kişinin kendi halini Allah’a (c.c.) arz etmesidir. Dualar samimi bir dille, içtenlikle yapılmalıdır. Dua 
etmenin herhangi bir zaman dilimi yoktur. Ama bazı zamanlar vardır ki bu anlar duanın daha makbul 
olduğu anlardır. Cuma gecesi, Kandil geceleri, farz namazlardan sonra dua etmek gibi.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçmiş peygamberlere ait pek çok dua örneği bulunmaktadır. Allah (c.c.) 
bunları bize bildirmekle hangi durumlarda nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmektedir. Hz. Muham-
med (s.a.v.) de bizlere bazı durumlarda yapılması gereken dualar öğretmiştir.

Öğreten Sorular

1
Öğreten Soru 1  ve  2

Dua eden bir birey, dua ettikten sonra gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder. İsteğinin yerine getirile-
ceği konusunda gönlündeki ümidi artar. Bu yönüyle dua, insan için bir şifa, psikolojik ve ruhi bunalım ve 
sıkıntılara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir. Dua etmeyen, sıkıntısını Allah’a (c.c.) arz etmeyen bir birey 
ve toplum da aslında ruhen çökmüş olanlardır.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?
A) Dua sadece sıkıntılı zamanlarda yapılmalıdır.

B) Dua, insanın manevi dünyasını iyileştiren değerlerden birisidir.

C) Önemli gün ve geceler dışındaki zamanlarda dua etmenin bir önemi yoktur.

D) Dua, dünyada bireyin daha zengin olmasını sağlar. 

“Dua ibadetin ta kendisidir. “ 
(Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)

Verilen hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Dua eden bir kimse kesinlikle cennete gidecektir. 

B) Dua edenin başka ibadetleri yerine getirmesine gerek yoktur.

C) Dua, bir ibadettir.

D) Duadan başka ibadet yoktur.

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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3
Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1. Allah (c.c.) katında değerli olan ibadetlerden birisi de dua etmektir. 

2. Duanın kelime anlamlarından birisi de ibadettir.

3. Kur’an-ı Kerim’de geçmiş peygamberlere ait bazı dualar bulunmaktadır. 

4. Kişinin kendisini Allah’a (c.c.) yakın hissettiği anlardan birisi de dua anıdır. 

5.
Dua ile isteklerimizi ve arzularımızı herhangi bir aracı ve engel olmadan bizleri yaratan 
ve her şeyi işiten, bilen Allah’a (c.c.) iletmiş oluruz. 

6.
Dua etmek için belirli vakitleri beklemeli, bu vakitler dışında dua etmekten uzak durma-
lıyız.

7. Kişi, yattığı yerden dua edemez. Kesinlikle oturur bir halde dua etmesi gerekir. 

Hz. Nuh’un (a.s.) duası: “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz 
ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum!” 

(Hûd suresi, 47. ayet)

Hz. Musa’nın (a.s.) duası: “Mûsâ ‘Rabbim!’ dedi: Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğü-
mü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.” 

(Tâhâ Suresi, 25-28. ayetler.)

Hz. İbrahim’in (a.s.) duası: “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün, beni ana-babamı ve müminleri 
bağışla!” 

(İbrahim Suresi, 41. ayet)

Kur’an-ı Kerim’de Peygamberlerin Yaptığı Dualardan Bazıları

Vahit
Metin Kutusu
M

Vahit
Metin Kutusu
S

Vahit
Metin Kutusu
S

Vahit
Metin Kutusu
M

Vahit
Metin Kutusu
M

Vahit
Metin Kutusu
M

Vahit
Metin Kutusu
S
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Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1.
Çokça dua eden bir Müslümanın zekat ya da hac gibi ibadetleri yerine getirmesine gerek 
yoktur. 

2. Duanın temel amacı kişinin kendi halini Allah’a (c.c.) sunmasıdır. 

3. Allah (c.c.) sadece gece yapılan duaları kabul etmektedir.

4. Dua etmek Allah’a (c.c.) yakarışta bulunmak demektir. 

5. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) duaları kabul edeceği ifade edilmiştir. 

4

1.
Her konuda olduğu gibi işlerimizin yolunda gitmesi için de dua etmemiz gerek-
mektedir. 

2. Günde beş defa dua edilmesi farz olan bir ibadettir.  

3.
Yapılan araştırmalar sonucunda dua eden bir bireyin hem psikolojik hem de 
bedenen rahatladığını göstermiştir. 

4.
Hz. Muhammed (s.a.v.) “Dua, ibadetinin özüdür” diyerek dua etmenin önemine 
değinmiştir. 

5.
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle dua ederek: “Ya Rabb’i! Sen affedicisin, affetmeyi 
seversin, beni de affet!” (İbn Mâce, Dua, 5.) bizlere dua etme konusunda örnek 
olmuştur. 

6.
. Dua edecek bir kimsenin Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen dualar dışında herhan-
gi bir dua etmesi yasaktır.  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
5

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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TEST – 3Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua | Tane Tane 

1. “Bana dua edin, dua-
nıza karşılık vereyim. ” 

(Mü’min suresi, 60. ayet)

Ayetten;

 I. Allah (c.c.) dua etme-
mizi istemektedir.

 II. Allah (c.c.) kendisine 
yapılan dualara karşılık verecektir.

 III. Dua etmenin belli zaman dilimleri vardır.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

2. Dualar sadece Allah’a (c.c.) yapılmalıdır. Dua eder-
ken başka bir aracı sokulmamalıdır. Duaların sade-
ce Allah’a (c.c.) yapılacağı konusu şu ayette geç-
mektedir: “……………………………………”

Metnin anlam açısından doğru bir şekilde 
tamamlanabilmesi için noktalı yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisinin yazılması gerekir?

A) “Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru. O gün 
sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu 
rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kur-
tuluştur.” 

(Mü’min suresi, 9. ayet)

B) “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık; onun 
için insanlar arasında adaletle hükmet; nefsinin istek-
lerine uyma, sonra (nefsin) seni Allah’ın yolundan 
saptırır.” 

(Sâd Suresi, 26. ayet.)

C) “Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan-
lar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na 
iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: 
Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşat-
mıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri 
bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler)” 

(Mü’min suresi, 7. ayet)

D) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur. O’nun 
dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir 
şeyle karşılamazlar…….” 

(R’ad suresi, 14. ayet)

3.  ❃	 Seslenmek 

 ❃	 İstemek

 ❃	 Talep etmek

 ❃	 Yakarmak

Yukarıdaki anlamlar aşağıdaki kavramlardan 
hangisine aittir?

A) Dua B) Nasihat

C) Peygamber D) Çağrı

4. 
Allah’tan (c.c.) herhangi bir isteğimiz ve arzu-
muz olduğu zaman sık sık dua etmeliyiz. Bir 
kere dua ederek duadan uzaklaşmamalıyız. 
Allah (c.c.) kendisine dua edenleri, isteklerini 
sürekli olarak iletenleri sever.

Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz 
ki O, haddi aşanları sevmez. 

(A’râf suresi, 55. ayet)

B) “Allah (c.c.) duada ısrar edenleri (sürekli dua edenleri)  
sever.” 

(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, 1876)

C) Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten 
kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde 
ederler. 

(A’râf suresi, 206. ayet)

D) “Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman «Allah 
bize yeter, O ne güzel vekildir» zikrine (sözüne, dua-
sına) devam ediniz.” 

(Ebû Dâvud, Vitr, 25

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Dua sadece Allah’a (c.c.) yapılır.

B) Müslüman bir kimse sadece Allah’a (c.c.) kulluk eder 
ve sadece O’na dua eder.

C) Duaların kabul edilmesi için bağıra çağıra dua edil-
mesi gerekir.

D) Dua eden bir kimse iç huzura kavuşur.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6.   
Dua, gönülden edilmelidir. Kişi, duasında iyi 
ve güzel olan şeyleri istemeli ve o doğrultuda 
çaba sarf etmelidir. Kişi duasındaki samimiyeti 
ve içtenliği sözleriyle olduğu gibi davranışla-
rıyla da ortaya koymalıdır. Mesela dua eder-
ken Allah’ın (c.c.) gücünü ve kudretini düşü-
nerek, O’na yönelerek dua etmelidir. Duasını 
dile dökerken kalbini de duaya vermelidir. Bu 
konuda Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyur-
maktadır: “………………………………….”

Metindeki noktalı yere aşağıdaki hadislerden 
hangisinin yazılması gerekir?

A) “Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek 
rızkı noksanlaştırır, dua kazaya (belalara) siper olur.” 
(Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 5

B) “Bir kimsenin yanında mümin kardeşi hakarete uğrar, 
zillete düşürülür de gücü yettiği hâlde ona yardım 
etmezse, Allah da onu kıyamet günü herkesin huzu-
runda zelil eder.” (İbn Hanbel, III, 487)

C) “Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini set-
rederek (kapatıp gizleyerek) onu dünyada rüsvay 
etmeyen kimsenin ayıplarını Allah (c.c.) kıyamet 
gününde setreder. (kapatır)” (Buhârî, Mezâlim, 3

D) “Biliniz ki, Allah (c.c.), kendisinden gafil bir kalbin 
duasını kabul etmez.” (Tirmizî, Daavât, 64)

7. (I)İslam’da dua ile ibadet birbirinden ayrılmaz bir 
bütündür. (II)İbadet etmek sadece namaz kılmak, 
oruç tutmak, zekat vermek demek değildir.  
(III)Bunların dışında güzel ahlak sahibi olmak, ilim 
öğrenmek, adaletli olmakta da birer ibadettir.  
(IV) Bu ibadetlerin bir kısmı dua ile başlar bir kısmı 
ise dua ile biter. 

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde / hangilerinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III 

C) II ve IV

D) Bilgi hatası yoktur.

8. “Allah’ım! Kötü ahlak sahibi olmaktan, fena işler 
yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana 
sığınırım.” 

(Tirmizî, Deavat, 84.)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) duasında;

 I. Kötü ahlaktan uzak olmak

 II. Çirkin işler yapmamak

 III. İslam dışı inançlara bulaşmamak

 IV. İbadetleri zamanında yapmak

hangi konu geçmemektedir?

A) I B) II C) III D) IV

9. “Kur’an-ı Kerim hatim okunduktan (bitirildikten) 
sonra yapılan dualar Allah (c.c.) katında kabul edi-
lir. 

(Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 33)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki yargılardan 
hangisi çıkarılır?

A) Dua sadece Kur’an-ı Kerim bitirildikten sonra yapıl-
malıdır.

B) Bazı vakit ve durumlarda dualar Allah (c.c.) katında 
daha makbuldür. 

C) Kabul olunan dualar sadece hatimden sonra yapılan 
dualardır.

D) Duanın kabul edilmesi için beklenilmesi gereken 
mecburi zaman dilimleri vardır. 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Dua sadece sıkıntılı ve zor zamanlarda yapılan bir 
ibadettir.

B) Her konuda olduğu gibi günlük işlerimizin yolunda 
gitmesi için Allah’a (c.c.) dua etmeliyiz. 

C) Dua ibadetini sıklıkla yerine getiren bir mümin, diğer 
ibadetleri de yerine getirmiş olur.

D) Dua ederken, Allah’tan (c.c.) başka varlıklara da dua 
etmemiz gerekir. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Kültürümüzden Dua Örnekleri

Dua, hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatın her alanını kuşatan dua, kültürümüzü de etkilemiş ve 
pek çok dua örnekleri ortaya çıkmıştır. Asker uğurlama, evlenme, iş yeri açma, doğum, ölüm, sünnet 
vs. gibi sosyal hayatın değişik çerçevelerinde dua örnekleri vardır.

Dua ederken samimi olunmalıdır. Dua ederken gerek elbisemizin gerekse de dua edilecek mekanın 
temiz olmasına özen gösterilmelidir. Dua ederken bağırıp çağırmamak, diğer müslümanlar için de dua 
etmek gerektiğini unutmamalıyız. 

1

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Yemek Duası
Elhamdülillah, elhamdülillah.

Bu nimeti veren Allah,
Peygamberim Rasûlullah,

Her yemekte derim bismillah.
Artsın eksilmesin,
Gerisi kesilmesin.

Daima şenlik ve afiyetle yensin.
Geçmişlerin ruhu için.
Sağların selameti için,
Dertlere derman için.

Bilhassa Allah rızası için, el-Fâtiha.

Yukarıdaki duadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Kültürümüzde yemeğe başlarken oluşmuş bir dua kültürü bulunmaktadır.

B) Dua sadece yemeğe başlarken yapılması gereken bir ibadettir.

C) Müslümanlar en çok yemek öncesinde dua ederler.

D) Dua ederken yediğimiz yemeğin temiz olmasına dikkat etmeliyiz.

Vahit
Oval
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2
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

NE ÖĞRENDİK?

✦ Kültürümüzde oluşan dua örneklerini nelerdir?

 

✦ Dua ederken nelere dikkat edilmesi gerekir?

 

✦ Duaların kabul edildiği zaman dilimlerinden dört tanesini yazınız.

 

1. Kültürümüzde sünnet törenlerinde okunan dua türleri bulunmaktadır.

2. Bizler ülkemizin birliği ve beraberliği için dua ederiz. 

3. Yemek yedikten sonra dua etmek İslam’daki dua kavramına aykırıdır. 

4. Mevlitlerde yapılan dualar kültürümüze ait dua örneklerindendir. 

5.
Sanat eserlerimizde de pek çok dua kültürü oluşmuştur. Çeşme ve kapı girişlerinde bulu-
nan dualar bu alana örnek olarak gösterilebilinir. 

6. Günlük hayatta kullanılan dua örnekleri İslam’a aykırıdır.

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
* Kandil geceleri yapılan dualar * Yatarken yapılan dualar * Bayram günleri yapılan dualar* Asker uğurlamalarında yapılan dualar

Vahit
Metin Kutusu
Allah'tan (c.c.) kesin bir şekilde dua talebinde bulunulmalı, sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için de dua etmeliyiz. Dua ederken bağırmaktan, gürültü yapmaktan uzak durmalıyız. 

Vahit
Metin Kutusu
* Bayram geceleri* Cuma gecesi* Kadir gecesi* Namazlardan sonra dua etmek
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş peygamberlerin hayat hikâyelerine kıssa denir. Kıssaların anlatılmasının 
temel amacı olaylardan ders ve öğüt alınmasıdır. Bu kıssalardan birisi de Hz. İbrahim’e (a.s.) aittir. Hz. 
İbrahim (a.s.) Halilüllâh (Allah’ın dostu) olarak bilinir. Puta tapan bir kavme peygamber olarak gönderil-
miştir. Kendisine suhuf denilen 10 sayfalık bir kitap gönderilmiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) henüz peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke ve bölgesinde Hz. İbra-
him’in dini üzere yaşayan kimseler bulunmaktaydı. Bunlara Hanif kimseler denirdi. 

Hz. İbrahim (a.s.) kavmini tevhit inancına davet etti ancak kavmi bu inancı kabul etmedi. Hz. İbrahim  
(a.s.) Nemrut tarafından büyük bir ateş kütlesinin içine atıldı. Ancak bir mucize olarak bu ateş Hz. İbra-
him’i (a.s.) yakmadı. Hz. İbrahim (a.s.) çok cömert bir kimse idi. Sofrasında fakir kimse eksik olmazdı. Bu 
sebeple kültürümüzde “Halil İbrahim Sofrası” meşhur olmuştur. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1

1. Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılma olayından sonra Medyen’e gitmiştir.  1.

2. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlunun ismi Hz. İsmail’dir (a.s.). 1.

3. Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail (a.s) Kâbe’yi birlikte inşa etmişlerdir.  1.

4. Hz. İbrahim (a.s) daha çocuk iken kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. 1.

5. Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe atıldığı yer bugün Şanlıurfa’daki Balıklı Göl olduğu tah-
min edilmektedir. 1.

6. Hz. İbrahim (a.s.) İran’ın Ur şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. 1.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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İhlas Suresi ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Toplam dört ayettir. Tevhit inancını anlatır. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1

1.
Sureye adını veren “ihlas” kelimesi her türlü batıl ve yanlış yoldan uzak durup sadece 
Allah’ın (c.c.) emirlerine sarılmak anlamına gelir. 

2.
Daha çok namazlarda okunan İhlas suresi aynı zamanda taziyede ve mevlitlerde de 
okunmaktadır. 

3. İhlas suresi tevhit inancını ortaya koymaktadır. 

4. Surede Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğine değinilmektedir. 

5.
Surenin temel öğretilerinden birisi de Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ancak her 
şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olduğudur. 

6. Surede Allah’ın (c.c.) vahdaniyet sıfatı öne çıkmaktadır. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

ANLAMI

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. De ki: O Allah birdir (Eşi benzeri olmayan tek varlıktır.).

2. Allah sameddir. (Her şey O’na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

3. Doğurmamış ve doğmamıştır.

4. O’nun hiçbir dengi yoktur.

Vahit
Metin Kutusu
1-2-3-5-6

Vahit
Metin Kutusu
4
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Allah anıldığı zaman kullanılan “Celle celâlühü” 
kavramının anlamı hangi şıkta doğru olarak 
verilmiştir?

A) Allah (c.c.) her şeyi bildi.

B) Allah (c.c.) her şeyi işitti.

C) Allah (c.c.) her bir varlığa merhamet edendir.

D) Allah’ın (c.c.) azameti yüce ve ulu oldu.

2. “Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı ne olurdu?” soru-
suna aşağıdaki ayetlerden hangisi cevap ver-
mektedir?

A) Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için yap-
tığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız. Şüphe-
siz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür. 

(Bakara suresi, 110. ayet)

B) De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah 
kâfidir. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir. 

(İsra suresi, 96. ayet)

C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, 
yer ve gök bozulur giderdi.” 

(Enbiya suresi, 22. ayet)

D) Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde 
azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü 
O, kullarının haberini alandır, onları görendir. 

(Şûrâ suresi, 27. ayet)

3. 
Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir 
(diridir), kayyûmdur (varlıkları yöneten ve idare 
edendir). Kendisine ne uyku gelir ne de uyuk-
lama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. 
İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
(O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdik-
lerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir 
şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gök-
leri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek 
kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. 

(Bakara suresi, 255. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki sıfatlardan hangisi 
bulunmaktadır?

A) Semi B) Vahdaniyet

C) Basar D) Rahman

4. “Eğer onlar (anne-baban) seni, hakkında bilgin 
olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlar-
larsa, onlara itaat etme, onlarla dünyada iyi geçin. 
Bana yönelenlerin yoluna uy.” (Lokman suresi, 15. 
ayet)

Ayette altı çizili yerin zıt anlamlısı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İlim

B) Rahim

C) İlah

D) Tevhit

5.  ❃	 Evren ve evrendeki her bir varlık belli bir düzen 
ve uyum içerisinde yaratılmıştır.

 ❃	 Yaratılan her bir varlık belli bir amaca hizmet 
etmektedir.

 ❃	 Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu hiçbir varlıkta 
eksiklik ve fazlalık yoktur.

Yukarıdaki kazanımları destekleyen ayet aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

(Al-i İmran suresi, 2. ayet)

B) “... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen 
Allah’tır” 

(Furkan suresi, 2)

C) İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. 
O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, 
O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık 
O’dur). 

(En’am suresi, 102. ayet)

D) Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel 
isimler O’na mahsustur. 

(Taha suresi, 8. ayet)

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. “Güneşi ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve 
hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır. 
Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini 
düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.”

 (Yunus suresi, 5. ayet)

Ayetten;

 I. Allah (c.c.) her şeyi işitir.

 II. Allah (c.c.) her şeyi belli bir amaç doğrultusun-
da yaratmıştır.

 III. Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatı vardır.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) Hepsi

7. 

“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. 
Her biri bir yörüngede yüzmektedirler” 

(Enbiya suresi, 33. ayet)

Ali:

“Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmekte-
dir.” 

(Rahman suresi, 5. ayet)

Mehmet:

“Gece ile gündüzün art arda gelmesinde, Allah’ın 
göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, 
Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için 
deliller vardır.” 

(Yunus suresi, 6. ayet)

Oğuz:

“(Sadece) Allah’a ibâdet ediniz, O’na (kesinlikle) 
ortak koşmayınız.” 

(Nisa suresi, 36. ayet)

Kadir:

Öğrencilerin söylediği ayetler hakkında aşağı-
daki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Kadir,  tevhit inancını anlatan bir ayet söylemiştir.

B) Oğuz, Allah’ın (c.c.) tekvin sıfatı geçen bir ayet söyle-
miştir. 

C) Her öğrenci Allah’ın (c.c.) evreni belli bir düzen içeri-
sinde yarattığını ifade eden ayet söylemiştir.

D) Ali’nin söylediği ayet ile Oğuz’un söylediği ayette 
Allah’ın (c.c.) sıfatlarından aynı anlama gelen birisi 
bulunmaktadır.

8. 
“Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, 
bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a 
ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işle-
miştir.”

 (Nisa suresi, 48. ayet)

Ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi bulun-
maktadır?

A) Şirk B) Semi

C) Rahman D) Basar

9.  ❃	 Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, 
hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mali-
ki Allah’a mahsustur. 

(Fatiha suresi, 2. ayet)

 ❃	 (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerin-
den önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir 
ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân’ı inkar 
ederken sana vahyettiğimizi kendilerine oku-
yasın. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan baş-
ka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül 
ettim, dönüşüm de yalnız O’nadır.” 

(Ra’d suresi, 30. ayet)

Verilen iki ayette aşağıdaki sıfatlardan hangisi 
geçmektedir?

A) Sadece Rahman

B) Sadece Rahim

C) Rahman ve Rahim

D) Rahman, Rahim, Vahdaniyet

10. 
Sevgi, şefkat, merhamet,

Bize Mevla’dan gelir.

Rahmet yüklü bereket,

Bize Mevla’dan gelir.

(Celalettin Kurt, Mavi Kuşun Rüyası, s. 86.)

Şiirden aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşı-
lır?

A) Allah (c.c.) her şeyi bilir.

B) Allah (c.c.) kullarına pek çok rızık verir.

C) Allah (c.c.) sadece inanan kimselere dünyada güzel-
likler verir.

D) Allah (c.c.) her şeyi duyar. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1. 
Kim, Allah’a (c.c.) şirk koşar, Allah (c.c.) ile birlik-
te başkasına da dua eder veya Allah’a (c.c.) eş 
koşmaya davet eder de bu hal üzerine ölürse 
ateşe girer’ buyurdu.” 

(Buhari, 1238)

Verilen hadiste aşağıdaki kavramlardan hangi-
sinin önemine vurgu yapılmaktadır?

A) Tevhit

B) Rahman

C) Rahim

D) Tekvin

2. Allah (c.c.) kulları için pek çok nimet yaratmıştır. 
Örneğin suyu, ağaçları, türlü türlü meyveleri yarat-
mış, bunların faydalanmasını bizlere karşılıksız ola-
rak vermiştir. Bu, Allah’ın (c.c.) …………….. olma-
sının bir sonucudur.

Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) Rahim

B) Rahman

C) Semi

D) İlim 

3. O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak 
yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvere-
ceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûra üflen-
diği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı 
da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet 
sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. 

(En’âm suresi, 73. ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı / sıfatları öne 
çıkmaktadır?

A) Yalnız Semi

B) Yalnız Tekvin

C) Tekvin ve İlim

D) Tekvin ve Basar

4.  ❃	 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınasınız. 

(Bakara suresi, 21. ayet)

 ❃	 O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yara-
tan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde 
düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 

(Bakara suresi, 29. ayet)

Verilen iki ayette ortak olarak geçen Allah’ın 
(c.c.) sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semi

B) Basar

C) Tekvin

D) Kudret 

5. “Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin 
ki merhamet göresiniz.” 

(Nur Suresi, 56. ayet.)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ayetle 
ilişkilendirilebilinir?

A) Zekât veren kimse Allah’ın (c.c.) tek sevdiği kuldur. 

B) Allah (c.c.) sadece namaz kılan kimselere merhamet 
edecektir.

C) Allah (c.c.) her kulunu cennetine sokacaktır.

D) Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de iyi ve güzel iş yapanları 
ödüllendireceğini ifade etmiştir.

6. 
Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır 
veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka 
daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez 
misin ki Allah her şeye kadirdir. 

(Bakara suresi, 106. ayet)

Ayette altı çizili yer ile aşağıdaki kavramlardan 
hangisi öne çıkmaktadır?

A) Rahim

B) Rahman

C) Tekvin

D) Kudret

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
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7.  ❃	 Allah (c.c.) iman edip güzel iş ve davranışlarda 
bulunan kimselere sevap verir.

 ❃	 İman edip faydalı işlerde bulunan kimseleri 
cennetine koyar.

 ❃	 İman edip iyi iş yapan kimseleri Allah (c.c.) 
sever.

Verilen kazanımlar Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına 
aittir?

A) Rahman B) Rahim

C) Kudret D) Tekvin 

8. 
(Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini 
meleklere anlat, dedi. Âdem onların isimlerini 
onlara anlatınca: Ben size, muhakkak gökler-
de ve yerde görülmeyenleri (oralardaki sırları) 
bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta 
olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi. 

(Bakara suresi, 33. ayet)

Ayetten;

 I. Allah (c.c.) ilim sıfatına sahiptir.

 II. Allah (c.c.)  gizli ve açıkta yapılan her şeyi bilir.

 III. Allah (c.c.) yerde ve gökte görülmeyen şeyleri 
bilir.

 IV. Allah’ın (c.c.) işitmesine engel hiçbir şey yoktur. 

yukarıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 

A) I B) II C) III D) IV

9. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine 
yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılı-
şı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere 
yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi 
ateş azabından koru” derler. 

(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ayetle 
ilişkilendirilemez? 

A) Allah (c.c.) varlıkları boş yere yaratmamıştır.

B) Gökleri ve yeri yaratan Allah’tır (c.c.). 

C) Allah’ın (c.c.) dışında başka varlıklar da yaratma gücü-
ne sahiptir. 

D) Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatı vardır.

10. 

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimi-
ze hürmet etmeyen bizden değildir.”

(Tirmizî, Birr, 15.)

Hadiste aşağıdaki ifadelerin hangisi üzerinde 
durulmaktadır?

A) İslam inancıda rahmet ve merhametin önemli bir yeri 
vardır.

B) Merhamet sadece cansız olan varlıklara karşı yerine 
getirilmesi bir ahlaki ilkedir.

C) Allah’ın (c.c.) ilim sıfatının yansıması merhamettir. 

D) Allah (c.c.) her şeyi tam anlamıyla görür. 

11. 
(….) Allah’ın (c.c.) bilmesi sıfatına “ilim” adı 
verilir.

(….) Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi sıfatına 
“semi” adı verilir.

(….) Allah (c.c.) hiçbir şeye  muhtaç olma-
dan her şeyi olduğu gibi işitir.

(….) Allah’ın (c.c.) bilmesi de bizim bilme-
miz gibi değildir.

Verilen ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-Y

B) D-Y-D-D

C) D-D-D-D

D) D-D-Y-D

Vahit
Oval

Vahit
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Vahit
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Vahit
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1. 
I.  Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? 

(Vâkıa suresi, 57. ayet)

II. Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüp-
hesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında 
ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten 
sakınanları en iyi bilendir. 

(Necm suresi, 32. ayet)

III. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: «Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah’a teslim ettim.» Ehl-i 
kitaba ve ümmîlere de: «Siz de Allah’a teslim oldunuz mu?» de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular 
demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen, yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. 

(Al-i İmran suresi, 20. ayet)

Numaralı ayetlerde Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisi / hangileri geçmektedir?

I
______________

II
______________

III
______________

A) Tekvin İlim Semi

B) Semi Tekvin ve İlim Basar

C) Tekvin Tekvin ve İlim Basar

D) Tekvin Tekvin Semi

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A) Allah (c.c.) her şeyi görür.

B) Allah’ın (c.c.) işitmesi için herhangi bir alete ihtiyacı yoktur.

C) Allah (c.c.) sadece evrendeki büyük varlıkları yaratandır. 

D) Allah (c.c.) her şeyi bilir.

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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3.    

De ki: Hangi şey şahadetçe en büyüktür? De ki: (Hak 
peygamber olduğuma dair) benimle sizin aranızda 
Allah şahittir. Bu Kur’an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı 
herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz, Allah ile 
beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsu-
nuz? De ki: «Ben buna şahitlik etmem.» «O ancak bir 
tek Allah’tır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden 
kesinlikle uzağım» de. 

(En’am suresi, 19. ayet)

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah (c.c.) tektir.

B) Kur’an-ı Kerim, insanları uyarmak için indirilmiştir.

C) Ayette tevhit inancı bulunmaktadır.

D) Allah (c.c.) her şeyi bilir.

4.               Allah’ın (c.c.) işitmesi tıpkı görmesinde olduğu 
gibi herhangi bir şeye ihtiyaç olmadan ve hiç-
bir şart bulunmadan işitmesi demektir. Allah’ın 
(c.c.) duymayacağı hiçbir ses ya da fısıltı yoktur. 
Ancak Allah’ın (c.c.) işitmesi ve görmesi ile bil-
mesi biz insanların gibi değildir. Bizim bir şeyi 
işitmemiz ya da görmemiz için kulağımızın sağ-
lam olası gerekir. Aynı zamanda işitilecek sesin 
işitme mesafesinde, görülecek şeyin görülme 
mesafesinde bulunması gerekir.

Metinde Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı geçmemektedir?

A) Semi B) Kudret C) Basar D) İlim

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5.               

“(Resûlüm!) De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?» 
De ki: «Allah’tır.» O halde de ki: «O’nu bırakıp da kendi-
lerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan 
dostlar mı edindiniz?» De ki: «Körle gören bir olur mu 
hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?» Yoksa 
O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu 
yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: 
Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz 
güç sahibidir.“ 

(Ra’d suresi, 16. ayet)

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylemi verilen ayetle ilişkilendirilemez?

A) Ali: Göklerin ve yerin Rabbi Allah’tır (c.c.).

B) Oğuz: Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatı vardır.

C) Metin: Allah (c.c.) her şeyi işitir. 

D) Mert: Allah (c.c.) tektir.

6.          

Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat kendi-
lerine apaçık belli olduktan sonra, 
sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, 
sizi imanınızdan vazgeçirip küfre 
döndürmek istediler. Yine de siz, 
Allah onlar hakkındaki emrini geti-
rinceye kadar affedip bağışlayın. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

(Bakara suresi, 109. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunmaktadır?

A) Tekvin B) Kudret C) Semi D) İlim

Vahit
Oval

Vahit
Oval



46

7.        
(….) İlim, Allah’ın (c.c.) olmuş ve olacak olan her şeyi bilmesini ifade eder. Allah’ın (c.c.) bilmesine 
engel olacak hiçbir şey yoktur.

(Vâkıa suresi, 57. ayet)

(….) Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğüne ve bildiğine inanan bir kimse hayatın her aşamasında 
davranışlarına dikkat eder. Günah işlemekten uzak durur.

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) hadislerinde Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğünü, bildiğini ve işittiğini 
bizlere haber vermiştir.

(….) Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) görmesi, işitmesi ve bilmesi ayetlerde genellikle bir ara-
da geçer. Buna örnek olarak şu ayeti gösterebiliriz: “Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.” 

(Lokman suresi, 28. ayet)

Yukarıdaki bilgilerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y C) D-D-Y-D D) D-Y-D-D

8.    

Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatlarından birisi de sonsuz 
bir güce ve kudrete sahip olmasıdır. O’nun gücü 
ve kuvveti her şeye yeter. O’nun (c.c.) gücüne 
engel olacak herhangi bir güç yoktur. Evrendeki 
her şey Allah’ın sonsuz gücü ile meydana gel-
miştir. Allah t sadece kendisinde bulunan sonsuz 
gücü ile istediği her şeyi hiçbir zorluk ve sıkıntı 
çekmeden yapmaktadır. 

Hakkında bilgi verilen Allah’ın (c.c.) sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semi B) İlim C) Tekvin D) Kudret

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 2

1. “Sizden biriniz dua ederken: ‘Allah’ım! Dilersen beni bağışla; dilersen bana merhamet et.’ demesin. Dilediğini 
kesin bir dille istesin.” 

(Buhârî, Deavat, 21)

Buna göre;

 I. Dua ederken asla ümitsiz olunmamalı Allah’ın (c.c.) duaları kabul edeceği bilincinde olmalıyız.

 II. Allah’tan (c.c.) ne istediğimizi kesin bir şekilde istemeliyiz.

 III. Allah’a (c.c.) dua ederken namaz vakitlerini beklemeliyiz.

hangi ifade / ifadeler hadisle ilişkilendirilebilinir?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III

2. Dua etmek İslam’da önemli ibadetlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Müslüman, samimi bir şekilde Allah’a 
(c.c.) dua etmeli ve dualarının kabul edileceği inancında olmalıdır. Dua etmek için belirlenmiş sabit bir zaman 
dilimi yoktur. Müslüman her zaman kendisini yaratan Allah’a (c.c.) dua edebilir. Ancak bazı vakitler, zaman 
dilimleri vardır ki o anlarda yapılan dualar Allah (c.c.) katında daha makbuldür. 

Metin ana düşüncesine örnek olacak ayet ya da hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah ısrarla dua edenleri sever.”

(Suyuti, Camiu’s- Sağir 2, 292)

B) Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veri-
rim. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. 

(Bakara suresi, 186. ayet)

C) “Ezan ile kamet (namaza başlarken okunan çağrı) arasında yapılan dua kabul edilir. Bu arada hemen dua ediniz.” 

(Tirmizî, Salât, 44)

D) Allah, iman edip iyi işler yapanların tövbesini kabul eder, lütfünden onlara, fazlasını verir. Kâfirlere gelince, onlara da 
çetin bir azap vardır. 

(Şûrâ suresi, 26. ayet)

3. Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, 
kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâl-
den) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıllıktan, hakka muhalefetten 
(karşı gelmekten) ve ayrılıktan, nifaktan (iki yüzlü olmaktan), süm’adan (amelleri insanların duyması için 
yapmaktan), riyâdan (amelleri gösteriş için yapmaktan) Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, 
cüzamdan (deri hastalığından) ve her türlü kötü ve müzmin (kanser ve kronik) hastalıklardan Sana sığını-
rım.” 

(Buhâri, Tefsir, 16/1)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dua ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) ahiret hayatının önemine dualarında her zaman değinmiştir. 

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) duasından çıkarılması gereken önemli ilkelerden birisi de adalete karşı gelinecek şekilde dav-
ranışta bulunmaktan uzak durulmasıdır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), ibadetlerin gösteriş içerisinde yapılma hastalığından uzak olunması için Allah’a (c.c.) dua etmiş-
tir.  

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), dualarında cimrilikten ve korkaklıktan Allah’a (c.c.) sığınmıştır.

Beceri Temelli Sorular

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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4. Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yettiğini anlayabilmemiz için sadece etrafımıza bakıp biraz düşünmemiz yeter-
lidir. Bütün yıldızları, Güneş’i, Ay’ı, Dünya’mızı ve nice nice varlıklar kümesini yaratan Allah (c.c.), aynı zamanda 
Allah’ın (c.c.) eşsiz güç ve kudretini göstermektedir. İnsanlar ise Allah’ın (c.c.) sahip olduğu sonsuz güç ve kud-
rete sahip değildir. İnsanlar, Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu güç sayesinde bir çok şeyleri yapabilmektedir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen metinle ilişkilendirilemez?

A) Allah (c.c.) her şeyi tam anlamıyla bilir. 

B) Evreni ve içindeki varlıkları yaratan Allah’tır (c.c.).

C) İnsan sonsuz güç ve kudret sahibi değildir.

D) Allah (c.c.) kudret sıfatına sahiptir.

5.  ✦ Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler 
ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. 

(Al-i İmran suresi, 17. ayet)

 ✦ Allah -ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur- elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. 
Söz bakımından Allah’tan daha doğru kim vardır! 

(Nisa suresi, 87. ayet)

Verilen ayetlerde ortak olarak geçen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semi B) Tevhit C) İlim D) Basar

6.  I. Allah’ın (c.c.) son din olarak gönderdiği İslam’da dua ile ibadet arasında ayrılmaz bir bütün bulunmaktadır. 

 II. İslam’da ibadet demek sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek demek değildir bilakis ilim öğren-
mek, dua etmek, güzel ahlak sahibi olmak, güzel iş ve davranışlarda bulunmak da birer ibadet olarak kabul 
edilmiştir. 

 III. Bu sebeple dua eden bir kimse ibadet etmiş olacağından aslında diğer ibadetleri yerine getirmesine gerek 
yoktur. 

 IV Yine bütün ibadetlerimiz aslında ya dua ile başlar ya da dua ile biter. Örneğin kurban kesmeden önce dua 
ederiz ya da ibadetlerimizi bitirdikten sonra kabul edilmesi için Allah’a (c.c.) dua ederiz. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi hatası vardır?

A) I B) II C) III D) IV

7. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın (c.c) hem basar sıfatı hem de semi sıfatı aynı anda geçmektedir?

A) Nuh’tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir.

(İsra suresi, 30. ayet)

B) Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı 
işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir 

(Mücadele suresi, 1. ayet)

C) Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. 

(İsra suresi, 1. ayet)

D) Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her 
şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir. 

(Bakara suresi, 181. ayet)

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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	 Ramazan Orucu ve Önemi

	 Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

	 Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

	 Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

	 Ramazan Eğlenceleri

	 Tekne Orucu ve Diş Kirası

	 Mukabele

	 Muharrem Orucu ve Aşure

	 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)

	 Bir Dua Tanıyorum: Rabbenâ Duaları ve Anlamları

Kazanımlar
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Ramazan Orucu ve Önemi

İslam’ın beş temel şartından birisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Akıllı olup ergenlik çağına girmiş 
ve sağlığı yerinde olan her bir Müslümanın yerine getirmesi gereken zorunlu yani farz bir ibadettir. 
Oruç; tan yerinin ağarmasından yani imsak vaktinin girmesinden Güneş batıncaya kadar bir kimsenin 
yiyip içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durması ile yerine getirilen bir ibadettir. Bir kimsenin oruç 
ibadetini yerine getirmesi için aynı zamanda yolcu olmaması da gerekir. 

Ramazan ayında geçici hastalığı bulunan ya da yolcu olan bir kimse orucunu tutamadığı zaman Rama-
zan ayı geçtikten sonra tutamadığı gün kadar oruçlarını tutmaya çalışır. Buna “kaza orucu” denir. Oruç 
ibadetini tutmaya engel olacak iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı olan kimse ise oruç tutama-
dığı gün kadar bir fakiri yedirme ya da giydirme yahut da bunu karşılayacak bir para vermesi gerekir. 
Buna da “fidye” denir. 

1
Öğreten Soru 1  ve  2

Öğreten Sorular

“Ey inananlar! Allah’a (c.c) karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size 
de farz kılındı.” 

( Bakara Suresi, 183. ayet)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Önceki milletlerde olan tek ibadet oruçtur. 

B) Allah’a (c.c.) karşı gelmekten sakınmak, uzak durmak için oruç ibadeti farz kılınmıştır.

C) Oruç ibadeti önceki toplumlarda da bulunan bir ibadettir. 

D) Oruç, farz olan bir ibadettir. 

Oruç ibadetinden sorumlu olunması için gerekli olan şartlardan biri aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?

A) Ergenlik çağına girmiş olmak

B) Yolcu olmamak

C) Erkek olmak

D) Sağlık durumunun yerinde olması

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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İslam’da başlanılan bir ibadet gerekli olmadığı sürece bozulmamalıdır. Bu sebeple Ramazan ayında 
herhangi bir özrü olmadan oruç ibadeti bozulamaz. Sebepsiz yere orucunu bozan bir kimse bu hata-
sına kefaret (bedel) olmak üzere Ramazan ayından sonra iki ay ara vermeden, peş peşe oruç tutması 
gerekir. Bu oruca “kefaret orucu” denir. 

Ramazan ayı dışında tutulan oruçlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Nafile oruç: Ramazan ayı dışında sırf Allah (c.c.) rızası için sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlardır. 
Bu orucun belli bir sayısı yoktur. 
Adak orucu: Şarta bağlanan oruçtur. Yani bir işin veya dileğin gerçekleşmesi durumunda Allah (c.c.) 
rızası için tutulması gereken zorunlu oruçtur.

Öğreten Sorular

1
Öğreten Soru 1  ve  2

“Hz. Muhammed (s.a.v.) Zilhicce ayının dokuzunda, aşure gününde, her aydan üç gün ve ayın ilk pazar-
tesi ile perşembe günlerinde oruç tutardı.” 

(Ebu Davud 2437 )

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Ramazan orucunu tutan bir kimsenin diğer oruç türlerini yerine getirmesi İslam tarafından yasaklanmıştır.  

B) Aşure günü oruç tutmak nafile oruçlardan birisidir. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) oruç ibadetine önem verirdi. 

D) Ramazan ayı dışında tutulan başka oruçlar da bulunmaktadır. 

“Sınavdan 100 alırsam Allah (c.c.) için oruç tutacağım” diyen Ali, sınavdan 100 puan almıştır.

Buna göre Ali’nin tutması gereken oruç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nafile orucu

B) Ramazan orucu

C) Adak orucu

D) Kaza orucu

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Oruç ibadetinin bireysel açıdan pek çok kazanımı bulunmaktadır. Oruç kişiye sabırlı olmayı, fakir olan 
kimselerin halini anlamayı, eldeki nimetlerin kıymetini bilmeyi öğretir. Ramazan ayında yapılan iba-
detler Allah (c.c.) katında daha fazla sevap getirir. Zira Allah (c.c.) bu ayda yapılan ibadetlere daha çok 
sevap verir. Bu sebeple Ramazan ayında sadaka vermeyi arttırmalı, çokça iyilik yapmaya özen göster-
meliyiz.

Ramazan ayını önemli kılan konulardan birisi de son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmiş 
olmasıdır. Aynı zamanda bin aydan daha hayırlı ve üstün olduğu kabul edilen Kadir Gecesi de Rama-
zan ayının içinde bulunmaktadır. 

1
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Allah (c.c.) rızası için Pazar günü oruç tutan bir kimsenin tutmuş olduğu bu oruç 
“nafile oruç” olarak değerlendirilir. 

Şarta bağlanan oruca “adak orucu” denir ve tutulması mecburi değildir.  

Allah (c.c.) Ramazan ayında yapılan ibadetlere daha çok sevap verir. Bu sebeple bu 
ayda fakirlere daha çok yardım etmeye özen göstermeliyiz.  

Ramazan ayında iyileşmesi mümkün olmayan hastalığı olan bir kimse tutamadığı 
oruç günleri kadar fakirlere para vermesine “fitre” denir.  

İslam’da hiçbir ibadet başlandıktan sonra geçerli bir sebep olmadan bozula-
maz.

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ, SARI, MAVİ, 
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1. Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmak diye bir ibadet türü İslam inancında bulunmamakta-
dır. 

2. Ramazan ayında oruç tutan bir kimse sebepsizce orucunu bozduğu zaman Ramazan ayından 
sonra iki ay peş peşe oruç tutması gerekir ki bu oruca kefaret orucu denir. 

3. İslam dininde hasta ya da yolcu olan kimse Ramazan ayında oruç tutmamasına izin verilmiştir. 

4. Ramazan ayında herhangi bir gerekçe ile oruç tutamayan kimse daha sonrasında bu oruçla-
rını tutmasına gerek yoktur.

5. Oruç ibadetinin sadece bireysel alanda kazanımları bulunmaktadır. 

6. Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmemiştir. 

7. Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmektedir.

NE ÖĞRENDİK?

✦ Fidye ne demektir? Yazınız.

 

✦ Kaza orucu neyi ifade eder? Yazınız.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.
2

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
Sürekli hastalık gibi, oruç tutmalarına engel olacak bir mazereti bulunanlar ise tutamadıkları her oruç için bir fakiri doyurmalı veya bunu karşılayacak kadar para vermelidirler. Dinimizde buna “fidye” adı verilir.

Vahit
Metin Kutusu
 Allah (c.c.), bazı sebeplerden dolayı oruç tutmakta zorlananlar için birtakım kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin, ramazanda geçici bir hastalığı bulunan veya yolculuk edenler oruçlarını tutmayabilirler. Ancak bu kişiler ilk fırsatta tutamadıkları gün sayısı kadar oruç tutmalıdırlar. Buna “kaza orucu” denir.
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TEST – 1Ramazan Orucu ve Önemi | Tane Tane 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İslam dininin temel ibadetlerinden birisi de Ramazan 
ayı geldiği zaman oruç tutulmasıdır. 

B) Ramazan orucu Ramazan ayında tutulduğu gibi iste-
nirse başka bir ayda da tutulabilir.  

C) Oruç ibadetinden bir kimsenin sorumlu olabilme-
si için öncelikli olarak akıl sahibi olması gerekir. Bu 
sebeple aklı olmayan bir kimse (deli) oruç ibadetin-
den sorumlu değildir. 

D) Oruç ibadeti Allah (c.c.) rızası için tutulur. 

2. Oruç ……….. yapılan bir ibadet olduğu için oruç 
tutacak kimsenin sağlık durumunun yerinde 
olması gerekir. 

Cümledeki noktalı yere anlam akışına göre 
aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

A) para ile 

B) hem mal hem beden ile 

C) beden ile 

D) zengin olarak

3. Öğretmen: Oruç ibadetinin başlangıç zamanı 
nedir?

Öğrenci: ……………………………….

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusuna 
doğru cevap olur?

A) Havanın aydınlanmasından hemen önce yani tan 
yerinin ağarmasıyla oruç başlar.

B) Öğle vaktinin girmesiyle oruç ibadeti başlar. 

C) Gece vaktinin çıkmasıyla oruç ibadeti başlar.

D) Güneş’in ışıkları bulunduğumuz bölgeye gelmesin-
den 45 dk. geçtikten sonra oruç ibadeti başlar.

4. 

(….) Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde 
bulunur.

(….) Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin farz 
olduğu ifade edilmektedir.

(….) Oruç ibadeti önceki milletlerde de bulunan 
bir ibadettir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D B) D-D-Y

C) D-Y-D D) D-Y-Y

5. 
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan 
başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kıl-
mak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan 
orucunu tutmak.” 

(Buhârî, İman 1

Verilen hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Oruç, İslam’ın beş temel ibadetinden birisidir.

B) İslam’ın temel ibadetlerinden birisi de namaz kılmak-
tır.

C) Allah’a (c.c.) iman edip namazı kılan bir kimsenin 
diğer ibadetleri yapmasına gerek yoktur.

D) İslam dininde önemli olan ibadetlerden birisi de 
oruçtur.

6. “Allah (c.c.) katında oruç kadar sevaplı bir ibadet 
yoktur.” 

(Nesâi, Siyam, 43)

Verilen hadisten aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılır?

A) Oruç, hükmü sünnet olan bir ibadettir. 

B) İslam dininde üzerinde durulan tek ibadet oruçtur.

C) Oruç tutan bir kimsenin başka ibadetleri yerine getir-
mesi günah olmaz.

D) Oruç ibadetinin sevabı Allah (c.c.) katında pek çoktur.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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7. 
“Oruç, nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden 
kimi alıkoyarsa, Allah (c.c.) onu cennet meyve-
lerinden yedirip, cennet ırmaklarından içirir.” 

(el-Müttakî, Kenzü’l-Ummal, 3/328)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Oruç ibadetini tam olarak yerine getiren bir 
kimseye mükafat olarak cennet nimetleri var-
dır. 

 II. Cenneti kazanmanın tek yolu oruç tutmaktır. 

 III. Oruç tutarken canımızın çektiği yeme ve içme 
eyleminden Allah (c.c.) rızası için uzak durma-
mız gerekir.

 IV. Oruç, sadece Ramazan ayı dışında tutulur.

hangi ifade çıkarılamaz?

A) Yalnız I B) II ve IV

C) III ve IV D) II – III - IV

8. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka 
ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın. 

(Müzzemmil suresi, 9. ayet)

Buna göre;

 I. Namaz

 II. Oruç

 III. Zekat

yukarıda verilenlerden hangileri sadece Allah’ı 
tek olarak kabul eden kimsenin yerine getire-
ceği ibadetlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) Hepsi

9. Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah 
bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema 
(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapa-
nır ve şeytanların azgınları bağlanır. 

(Nesâî, Sıyâm, 5)

Hadiste aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı vardır?

A) Ramazan ayında oruç tutmanın hükmü nedir?

B) Ramazan orucu kimlere farz değildir?

C) Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir?

D) Kaza orucu ne demektir?

10. “(Ramazan ayındaki) Oruç, sayılı günlerdedir. İçi-
nizden hasta veya yolcu olanlar, (tutamadığı gün-
ler sayısınca) başka günlerde oruç tutar. Orucu 
tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (bir günlük) 
yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bununla birlikte 
kim gönülden bir iyiliği mecbur olmadan yapar-
sa (daha fazla fidye verirse), bu kendisi için daha 
iyidir. Ama bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha 
hayırlıdır.” 

(Bakara suresi, 184. ayet)

Ayetten;

 I. Oruç ibadeti belirli bir zaman diliminde tutulur. 

 II. Oruç ibadeti durumu ne olursa olsun herkes 
için farz olan bir ibadettir. 

 III. Hasta olan bir kimse Ramazan ayında tutama-
dığı orucunu başka bir zaman diliminde tutar.

 IV. İslam’da oruç ibadeti konusunda bazı kişiler 
için kolaylık sağlayan hükümler vardır.

hangi ifadeye ulaşılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

11. 
Hz. Muhammed (s.a.s.) insanların en cömer-
di idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan’da 
Cebrail (a.s.)’in kendisiyle buluştuğu zaman-
lardı. Cebrail (a.s.) Ramazan’ın her gecesinde 
onunla buluşur ve onunla Kur’ân’ı müzakere 
ederdi. İşte bundan dolayı Hz. Muhammed 
(s.a.s.) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha 
cömertti.

(Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) cömert bir kimsedir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) Ramazan ayında daha cömert 
davranırdı.

C) Ramazan ayında Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an-ı 
Kerim’i okur ve müzakere ederdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece Ramazan ayında oruç 
tutardı. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Oruç ibadeti sadece Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılır. Oruç sadece yeme ve içmekten kendi-
mizi uzak tutmak demek değildir. Oruçlu kimse kendisini tüm kötü davranışlardan da uzak tutmalıdır. 

Oruç tutan bir kimse oruç ibadetinin sorumluluklarını da gerektiği gibi yerine getirmelidir. Orucunu 
bozacak davranışlardan da sakınmalıdır. Oruçlu bir kimse bilerek ya da hata ile yeme ve içme gibi 
eylemlerden uzak durmalıdır. Böyle bir durumun yaşanması orucun bozulmasına sebep olur. Ancak 
oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemiş ya da içmiş olursa orucu bozulmaz ve oruç ibadetine devam 
etmesi gerekir.

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

Hz. Muhammed (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. 
Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” 

(Buhârî, Savm, 26)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Unutarak yemek ya da içmek orucu bozmaz. 

B) Oruç ibadeti sadece Ramazan ayında yerine getirilen bir ibadettir.  

C) Unutarak yemek yemek orucu bozmasa da bir şey içmek bozar.

D) Başlanılan oruç ibadeti hiçbir şekilde bozulmaz. 

 I. Bilerek bir şey yemek

 II. Uyumak

 III. Bilerek bir şey içmek

 IV. Oruçlu olduğunu bilerek hata ile bir şey yemek

Numaralandırılmış örneklerden hangisi / hangileri oruç ibadetini bozmaz?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV D) II-III-IV

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Oruçlu bir kimsenin yerine getirmesi gereken bazı 
sorumlulukları vardır.

B) Oruçlu kimse orucunu bozacak davranışlardan uzak 
durmalıdır.

C) Oruç ibadetinden maksat bireyin aç kalmasıdır. 

D) Oruç tutan kimse kötü söz söylememelidir.

2. “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih 
sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Dua-
sı Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.” 

(el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 3/327)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Duası kabul edilecek tek kişi vardır o da oruç tutan-
lardır.

B) Nafile olan oruç ibadeti sadece Ramazan ayında yeri-
ne getirilir.

C) Oruç tutarken başka ibadetlerin yapılması yasaktır.

D) Oruç ibadetini yerine getirirken yapılan ibadetlere 
çokça sevap verilir.

3. 

Hz. Muhammed’ (sav)’a: “ Kadir gecesi “Ramazan’ın 
neresinde?” diye sorulmuştu. O (s.a.v.) da “Ramaza-
nın tamamında. (herhangi bir gecesinde olabilir)” 
diye cevap verdi.

(Ebu Davud, Salat, 324)

Aşağıdaki yargılardan hangisi verilen hadisten 
çıkarılır?

A) Kadir gecesinin olduğu gün oruç tutulmaz.

B) Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmiştir.

C) Kadir gecesi, Ramazan ayında bulunmaktadır.

D) Kadir gecesi, bütün günahlar bağışlanır.

4. 
“Oruç bir (kötülüklere karşı bir ) kalkandır. Oruç-
lu, saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. 
Eğer biri kendisine sataşırsa, iki defa, ‘Ben oruç-
luyum.” desin.” 

(Buhari, Savm, 2)

Hadisten;

 I. Oruç ibadeti kötülüklere karşı bir kalkan görevi 
görmektedir. 

 II. Oruç tutan bir kimsenin dikkat etmesi gereken 
bazı davranışlar vardır.

 III. Oruçlu kimse kendisine kötülükle yaklaşan 
kimseye sataşmaktan uzak durmalıdır.

 IV. Oruç ibadeti herkese farzdır. 

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

5. 
I. Oruçlu olan bir kimse kesinlikle harama el 
uzatmamalıdır.

II- Oruç tutan bir kimse küfür etmek, kötü 
söz söylemek gibi davranışlardan uzak dur-
malıdır.

III- Oruçlu olan bir kimse bir başkasına kötü 
gözel bakamaz.

IV- Oruç tutan bir kimse kötü sözlere karşı 
kulağını kapatır. Onlarla ilgilenmez.

Numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da 
hangileri doğru bilgi içermektedir?

A) I ve II B) II ve III

C) II-III-IV D) Hepsi 

Öğreten Sorular -1

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1

ORUÇ KAZA FİDYE KEFFARET

VACİP NAFİLE SÜNNET ADAK

FARZ MÜSTEHAP İBADET

O R U Ç K A Z A R

N N A M E A A Z V

A Ö L Ü F İ D Y E

F A R Z F F A E G

İ E R T A R K E B

L X A İ R F G H V

E R İ Ş E H E M D

M Ü S T T E H A S

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen
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Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanlar hava aydınlanmadan önce kalkarlar ve yemek yer-
ler. Bu yemeğe “sahur yemeği” denir. Sahur yemeği yemek Müslümana oruç ibadetini daha kolay bir 
şekilde yerine getirmesini sağlar. Sahur yemeğine kalkan bir kimse o günün orucuna da niyet eder. 

Oruç ibadetine başlama vaktine “imsak” denir. İmsak vakti girdikten sonra artık oruç ibadeti başlar 
ve akşam ezanlarına kadar herhangi bir şey yenilmez ve içilmez.  Akşam vakti Güneş batınca ise artık 
oruç ibadetinin zamanı da dolmuş olur. Bu vakte “iftar” denir. Ramazan ayında imsak ve iftar vakitlerini 
gösteren çizelgeye ise “imsakiye” denir. 

Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

Ramazan ayında oruç ibadetine niyet ederken “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü ramazan oru-
cumu tutmaya.” deriz.

Yukarıdaki dua aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisinde gerçekleşir?
A) Sahurdan sonra imsak vaktinden önce

B) İftar vaktinde

C) Öğle namazı vaktinde 

D) İmsak vakti girip sahur yaptıktan sonra  

 I. Oruç ibadetine başlama vakti imsaktır.

 II. İmsak vaktinden sonra bir şey yenilmesi yasak olduğu gibi bir şey içilmesi de yasaktır.

 III. Oruç ibadetinin bittiği zaman ise imsakiyedir. 

Numaralandırılmış ifadelerden hangisinde / hangilerinde bilgi hatası yapılmamıştır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1. Oruç ibadeti akıl ve ergenlik çağına girmiş, sağlık sorunu olmayan sadece erkekle-
re farz olan bir ibadettir. 1.

2. Ülkemizde Ramazan orucunun imsak ve iftar vakitlerini gösteren imsakiyeler 
hazırlanır.  1.

3.
İftara başkalarını davet etmek İslam’da sevap olan ibadetlerden birisidir. Bu sebep-
le Ramazan aylarında iftar sofralarına misafirler davet etmekten kaçınmamak gere-
kir.

1.

4.  İftar yapılırken Allah’a (c.c.) dua edilir. Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükredilir. 1.

3

1. Oruç tutan bir kimse ………. söz söylemez. 

2. Oruç tutan bir kimse ……. hakim olmalı, kötü işlerden uzak durmalıdır. 

3. Oruç Müslümanların ………. ve merhamet duygularını geliştirir.

4.
Yapılması farz ya da vacip olmayan ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yapılan ve yapıl-
ması tavsiye olunan söz, fiil ve davranışlara …………… denir. 

5. Kur’an-ı Kerim …………. gecesinde indirilmeye başlanmıştır.

6. Oruç ibadetinin bittiği ana …….. denir. 

7.
Oruç tutacak kimselerin oruca başlama vakti girmeden yedikleri yemeğe …………………….. 
denir. 

8. Allah’ın (c.c.) yapmasını kesin olarak istediği ibadetler ……….. hükmüne girer.

9. Oruca başlama anı ………..tır. 

imsak-farz-sahur yemeği-iftar-kötü-iradesine-şefkat-sünnet-Kadir

HATIRLAYALIM \ YAZALIM

✦ Oruç tutmanın faydalı nelerdir?

 

✦ Oruç çeşitleri nelerdir?

 

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.
4

Vahit
Metin Kutusu
imsak

Vahit
Metin Kutusu
farz

Vahit
Metin Kutusu
sahur

Vahit
Metin Kutusu
iftar

Vahit
Metin Kutusu
Kadir

Vahit
Metin Kutusu
sünnet

Vahit
Metin Kutusu
şefkat

Vahit
Metin Kutusu
iradesine

Vahit
Metin Kutusu
kötü

Vahit
Metin Kutusu
*Kötü alışkanlıklardan ve davranışlardan uzak durmayı sağlar.*Vücudun sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Vahit
Metin Kutusu
*Kaza orucu*Keffaret orucu*Adak orucu

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Öğreten Sorular -2

1. “Sahura kalkın! Çünkü sahurda bereket vardır.”

 (Buhârî, Savm, 20)

Verilen hadisten aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılır?

A) Sahur yemeği yemek, oruç ibadetinin özüne aykırı 
bir davranıştır.

B) Oruç ibadetini yerine getirecek bir kimsenin sahur 
yemeğini yemesinde kendesi için bir iyilik bulun-
maktadır.

C) Oruç tutan kimse sahur yemeğini aşksam ezanıyla 
beraber yemelidir.

D) Sahur yemeği, oruç ibadeti dışında da yenilmesi 
gereken bir yemek çeşididir.

2. (….) Ramazan ayı boyunca duyduğumuz farklı 
kavramlarda vardır. Bunlardan birisi de yatsı 
namazıdır. 

(….) Sahur yemeği hava aydınlandıktan sonra yeni-
lir. 

(….) Sahura kalmak oruç tutacak kimseye güç ve 
kuvvet kazandırır.

Verilen ifadelerin doğru/yanlış sıralaması nasıl 
olmalıdır?

A) D-D-Y B) Y-Y-D

C) D-Y-D D) Y-D-D

3. “Mü’minin iki sevinci vardır: Biri iftar vaktinde 
orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri de Rabb’ine 
kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kay-
naklanan) sevincidir.” 

(Müslim, Sıyâm, 163)

Hadisten;

 I. Mümin bir kimsenin sevinçli olduğu zaman 
dilimlerinden birisi de iftar vaktidir.

 II. İftar vakti, orucun açıldığı vakittir.

 III. İftar vakti yapılan dualar Allah (c.c.) katında 
makbuldür.

 IV. İftar anında çok yemek yemekten uzak durul-
malıdır.

hangi ifadeler çıkarılamaz?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

4. 
İftar anında yapılan bir dua şöyledir:
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana 
inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucu-
mu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağ-
lık ve afiyete. Ey bağışlaması bol
Rabb’im! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve 
bütün inananları koru. Rahmetini ve yardımını 
üzerimizden esirgeme. Bizlere yaşama sevinci 
ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. 
Senin her şeye gücün yeter. Âmin.”

Böyle dua eden bir kimse hakkında;

 I. Oruç ibadetini sırf Allah (c.c.) rızası için tutmuş-
tur. Başka bir şeyin rızasını gözetmemiştir.

 II. İbadet etmenin zorluğunu bilmekte bu sebep-
le oruç ibadetini yerine getirmekten kaçınmak-
tadır.

 III. Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu maddi ve manevi 
nimetlerin farkında olup bunlara şükretmekte-
dir.

 IV. Dua ederken sadece kendisini düşünmemek-
te sevdiklerini ve bütün insanları duasına kat-
maktadır.

hangisi söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV

5.  ❃ Müslümanlar zaman zaman oruç ibadetini 
akraba ve dostları ile beraber açarak birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşarlar.

	 ❃ İftar vaktinde bir araya gelen Müslümanlar iftar 
sevincini birlikte yaşarlar.

Yukarıdaki ifadelere uygun olan başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İftarın Toplumsal Zararları

B) İftarın Ekonomik Faydaları

C) İftarın Toplumsal Faydaları 

D) İftarın Bireysel Faydaları

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ramazan ayına özgü olan namazlardan birisi de “teravih namazı” olup genellikle yirmi rekât olarak 
kılınır. Bireysel olarak da cemaatle de kılınabilir. Ama cemaatle kılınması daha sevaptır. 

Ramazan ve oruçla ilgili bir diğer kavram ise “fitre”dir. Fıtır sadakası olarak da bilinir. Ailedeki kişi sayısı 
kadar verilir. Hükmü vaciptir. Fitre verecek kimseler belli bir ekonomik düzeyde olması gerekir. Fitrenin 
en alt miktarı ise bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanması veya bunu karşılayacak kadar 
paranın bir fakire verilmesidir. Ramazan ayı içerisinde ya da en geç bayram namazı öncesine kadar 
verilmelidir. 

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

“Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan (c.c.) bekleyerek teravih namazını kılarsa, geç-
miş günahları bağışlanır.”

(Buhârî, Îmân  37)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?
A) Teravih namazı cemaatle kılınmalıdır.

B) Teravih namazını sadece oruç tutan kimseler kılabilir.

C) Teravih namazı farz bir namazdır. 

D) Teravih namazını kılmak, geçmiş günahların bağışlanmasını sağlar. 

“Allah (c.c.) Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (teravih) namazını (Allah’ın vahyi ile) sünnet kıldım.” 
(İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadisten;
 I. Ramazan orucunu tutmak farzdır.

 II. Teravih namazının hükmü sünnettir.

 III. Teravih namazını kılan bir kimsenin bütün günahları bağışlanır. 

hangi ifade / ifadeler çıkarılır?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Teravih namazı farz olan namazlardan birisidir. 

2. Teravih namazı genellikle yirmi rekat olarak kılınır. 

3. Teravih namazı Ramazan ayında kılınabildiği gibi diğer aylarda da kılınabilir. 

4.
Teravih namazı cemaat halinde kılınması daha sevaptır. Ama cemaatle kılamayan bir kim-
se bu namazı evde tek başına da kılabilir. 

5. İslam’daki önemli namazlardan birisi de teravihtir. 

3

1.
Fitre ibadetinden bir kimsenin sorumlu olabilmesi için belli bir ekonomik düze-
ye sahip olması gerekir.  

2. Fitre farz olan ibadetlerden birisidir. 

3. Fitre toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlar.

4. Fitre ibadetinin diğer bir ismi ise fıtır sadakasıdır.  

5. İftar vaktinde bir araya gelen Müslümanlar iftar sevincini birlikte yaşarlar. 

6.
Namazların belli bir vakti vardır. Bu sebeple teravih namazı yatsı namazından 
önce ve vitir namazından sonra kılınması gerekir.  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

4

Vahit
Metin Kutusu
1-3

Vahit
Metin Kutusu
2-4-5

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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NE ÖĞRENDİK?

	✦ Fitre nedir? Açıklayınız.

	✦ Orucu bozacak davranışlardan dört tanesini yazınız.

	✦ Keffaret orucu nedir? Açıklayınız.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Oruçlu olan kişi her zaman Allah (c.c.) ile beraber olduğunu bilmelidir. 

5

Oruç tutan bir birey her bir nimetin Allah’tan (c.c.) geldiğini bilmeli ve her zaman 
Allah’a (c.c.) şükretmelidir. 

Oruç tutan bir Müslüman güzel ahlak sahibi olmalıdır. Kırıcı ve kaba olmaktan 
uzak durmalıdır. 

Oruçlu olan bir kimse her zaman iradesine sahip olmalı,  karşılaştığı zorluklar kar-
şısında hemen öfkelenmemeli, sabırlı olmaya devam etmelidir

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-TURUNCUSARI-MAVİ

Vahit
Metin Kutusu
Fitre; belli bir düzeyin üzerinde geliri bulunan her Müslümanın ramazan ayında vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitreye “fıtır sadakası” da denir.

Vahit
Metin Kutusu
Ramazan ayında, geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kimse, iki ay bir gün ara vermeden oruç tutmalıdır. Buna “kefaret orucu” denir.

Vahit
Metin Kutusu
Bilerek bir şey yemek, isteyerek bir şey içmek, ağız dolusu kusmak, oruçlu olduğunu bildiği halde hata ile bir şey yemeke yada içmek, ilaç kullanmak
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Öğreten Sorular  -3

1. 
Ramazan kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma 
ayıdır. Geçici olarak yeme-içmeden uzak kaldı-
ğımızda, yoksulun ve muhtacın halini anlarız. 
Nimetlerin kıymetini bilir ve Rezzâk (Herkese 
bol bol rızık ve nimet vermekte) olan Allah’a 
(c.c.) hakkıyla şükretmemiz gerektiğinin farkına 
varırız.

Paragraf aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Ramazan ayına oruç tutmayan bir kimse teravih 
namazı da kılamaz.

B) Ramazan ayı kardeşlik ve birlik ayıdır.

C) Ramazan ayında tutulan oruçlar fakir ve yoksulların 
halini anlamamızı sağlar.

D) Ramazan orucunu tutan bir kimse Allah’ın (c.c.) ver-
miş olduğu türlü türlü nimetlerin değerini bilir.

2. “Hz. Muhammed (s.a.v.) fitrenin, insanlar Rama-
zan Bayram namazına çıkmadan önce verilmesini 
emretmiştir” 

(Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.)

Hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılır?

A) Fitre sünnet olan bir ibadettir.

B) Fitreden sadece erkekler sorumludur.

C) Fitre, bayram namazı öncesine kadar verilmesi gere-
kir.

D) Fitre, Kurban Bayramı’ndan önce verilmesi gerekir. 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Teravih namazını kılmak için bir camide toplanılması 
gerekir. 

B) Teravih namazını vitir namazından önce kılmak gere-
kir.

C) Teravih namazı evde kılınabilir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında teravih namazı 
kılınmıştır.

4. Fitre miktarı …………………… tarafından her yıl 
yeniden belirlenmektedir.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) Cami İmamı

B) Diyanet İşleri Başkanlığı

C) Müezzinler

D) Bilim Adamları

5. 

(….)  Ramazan ayı kötü alışkanlıklardan uzak kalma 
ayıdır. 

(….)  Ramazan ayı iyiden ve güzel yana yeni bir 
hayat tarzı benimseme ayıdır.

(….)  Ramazan ayında verilen fitreler ile Müslüman-
lar arasında birlik ve beraberlik meydana gelir.

(….)  Camilerde topluca kılınan teravih namazları 
ile Müslümanlar birbirine kenetlenir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru/yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D

B) D-D-D-Y

C) D-Y-D-Y

D) D-Y-D-D

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 2Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar  | Tane Tane 

1. 
Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş 
vakit namazlar, cumadan cumaya ve Rama-
zan’dan Ramazan’a, aralarında işlenen günah-
lara kefarettir.

(Müslim, Tahâret, 16)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Ramazan ayında oruç tutmak sünnettir.

B) Ramazan ayı, günahların affedilmesini sağlar.

C) Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayına indirilmiştir.

D) Herkes, Ramazan ayında oruç tutmakla sorumludur.

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ramazan ayı 
ile ilgili olamaz?

A) İmsak

B) Teravih

C) İkindi namazı

D) Sahur

3. 
Sahabeden Enes bin Malik, Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) şöyle dediğini söylemiştir:
“Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket var-
dır.”

 (Buhârî, Savm 20)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Sahur vakti, oruçla ilgili olmayan bir ibadettir. 

B) Sahur yatsı namazından önce yenilen yemeğe denir.

C) Sahura kalkmayan bir kimse oruç tutmamalıdır.

D) Sahur yemeğine kalkmakta bereket vardır.

4. Sahur yemeğine kalmak kişinin gündüz oruç tutar-
ken güç ve kuvvet bulmasına yardımcı olur. Bu bağ-
lamda Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlar-
dır: ……………………………………………….

Metindeki noktalı yere aşağıdaki hadislerden 
hangisinin yazılması doğru olur?

A) İslâm beş esas üzerine kurulmuştur; Allah’tan baş-
ka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın 
Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru 
kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan oru-
cunu tutmaktır. 

(Müslim, Îmân, 21)

B) “Gündüzün orucuna sahur yemeği ile gecenin ibade-
tine de öğle uykusu ile yardımcı olunuz!” 

(Hâkim, I, 588)

C) Ramazan’ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatama-
yan kimsenin burnu yerde sürünsün! 

(Tirmizî, Deavât, 100)

D) Peygamber (s.a.s.) insanların en cömerdi idi. En 
cömert olduğu anlar ise Ramazan’da Cebrail (a.s.)’in 
kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (a.s.) Rama-
zan’ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla 
Kur’ân’ı müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Resû-
lullah (s.a.s.) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha 
cömertti. 

(Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1)

5. Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan (c.c) 
bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır. 

(Buhârî, Îmân, 28)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Ramazan orucunu sadece erkekler tutmalıdır.

B) Ramazan orucunu hakkıyla tutan kimsenin geçmiş 
günahları bağışlanır.

C) Ramazan orucunu tutarken günah işlemenin İslam 
açısından bir zararı yoktur.

D) Günah işleyen kimsenin günahı sadece oruç tuttuğu 
zaman affedilir.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Biz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile birlikte sahur yemeği 
yedik sonra da sabah namazını (imsak girdikten) 
kıldık. Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne 
kadar zaman geçti? diye soruldu. “Elli ayet okuya-
cak kadar” cevabını verdi. 

(Buhârî, Savm 19; Müslim, Sıyâm 47)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Sahur yemeği sadece sabah namazı kılındıktan sonra 
yenilir.

B) Oruç tutulmayacağı zaman da sahur yemeği yenile-
bilir.

C) Sahur yemeğinin vakti imsaktan öncedir.

D) Sahur yemeğini yemeyen bir kimsenin tuttuğu oruç 
Allah (c.c.) katında geçerli değildir. 

7. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) iftar anında şöyle dua 
ederdi:
“Allah’ım Senin rızan için oruç tuttum. Sana 
inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucu-
mu açıyorum.”

(Ebû Dâvud, Savm, 22)

Duadan;

 I. Oruç sadece Allah (c.c.) rızası için tutulur.

 II. Allah (c.c.) rızık verendir. 

 III. Bütün varlıklar bir gün ölecektir.

hangi ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İftar vaktinin girdiğini akşam ezanları ile anlarız.

B) İmsak vaktinin girmesiyle sahur yemeği yenilemez.

C) Fitrenin diğer ismi fıtır sadakasıdır.

D) Fitre sadece Kurban Bayramı’nda verilir. 

9. 

Görsel aşağıdaki kavramlardan hangisine ait-
tir?

A) Mahya

B) Hatim

C) Mukabele

D) İmsakiye

10. “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap 
kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksil-
mez.” 

(Tirmizî, Savm 82)

Hadis aşağıdaki yargılardan hangisini destek-
lemektedir?

A) Bir başkasına iftar yemeği vermeyen bir kimsenin 
tuttuğu oruç Allah (c.c.) katında geçerli değildir. 

B) Bir başkasına iftar yemeği sunmak Allah (c.c.) katında 
büyük sevaptır.

C) Toplumdaki yardıma muhtaç kesimle ilgilenmeyen 
kişilerin oruç tutması büyük bir hatadır.

D) İftar, orucun başladığını anı gösterir.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

Milletimizin Ramazan ayına vermiş olduğu önem sonucunda kültürümüzde “Ramazan Medeniyeti” 
oluşmuştur. Bu medeniyetin temeli ise güzel ahlak, temizlik, kardeşlik ve cömertlik gibi esaslara daya-
nır.

Kültürümüzde Ramazan bir misafir gibi algılanır. Ramazan ayının yaklaşması ile pek çok hazırlıklara 
başlanır. Evlerde temizlikler başlar. Çeşitli yemekler ve içecekler hazırlanır.

Ramazan ayının gelmesi ile ramazan pideleri, meşrubatlar ve türlü türlü tatlılar yapılır. Ramazan ayının 
ilk haftasından itibaren Hırka-i Şerif ziyaret edilir.

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veysel Karanî’ye hediye
ettiği ve günümüze kadar korunmuş olan hırkası-
na ………… denir. 

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden han-
gisinin yazılması gerekir?

A) Ehl-i beyt

B) Sünnetüllâh

C) Nebiyüllâh 

D) Hırka-i Şerif   

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bilgi içermemektedir?

A) Ramazan ayı ve orucunun kültürümüzde ayrı bir yeri vardır.

B) Ramazan ayında fakirlere yardım edilmesi İslam’daki ibadetlerden birisi değildir.

C) Ramazan ayı geldiği zaman farklı yemekler ve içecekler hazırlanır.

D) Ramazan ayı gelince ramazan pideleri hazırlanır.

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Öğreten Sorular

Ramazan Eğlenceleri (Tekne Orucu ve Diş Kirası)

Gün boyu oruç tutan Müslümanlar iftardan sonra meydanlara giderek Ramazan eğlencelerine katı-
lırlar. Bu alanlarda çeşitli şenlikler düzenlenir, meşrubatlar dağıtılır. Camilerin minareleri mahyalar ile 
süslenir. Cami ve evlerde hatimler yapılır. 

Yaz mevsiminin uzun günlerinde oruç ibadeti ile yükümlü olmayan çocukları oruç ibadetine alıştırmak 
için tam gün değil de belli bir süre boyunca oruç tutmalarına “tekne orucu” denir. 

Ramazanla ilgili önemli ancak yüz tutulmaya başlamış olan geleneklerimizden birisi de “diş kirası”-
dır. Ekonomik yönden iyi durumda olan aileler zengin-fakir ayırımı yapmaksızın pek çok kimseyi iftar 
yemeğine davet ederlerdi. İftardan sonra dağılan ailelere bir kese içinde para ya da hediyeler verirlerdi. 
Buna diş kirası denir.

1.
Ramazan ayı, pek çok şenliklerin yapıldığı, Müslümanların bir araya gelerek etkinliklerin 
yapıldığı değerli bir aydır.

2. Ramazan ayında sadece camilerde hatimler yapılır, evlerde ise teravih namazı kılınır. 

3. Ramazan ayında camiler ışıklandırılır, mahyalarla süslenir.

4. Ramazan ayında diş kirası geleneği ile fakirlere yardımda bulunulmuş olunur.

5. Tekne orucu denilen oruç çeşidi çocuklar için farz olan bir oruçtur. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1

Vahit
Metin Kutusu
2-5

Vahit
Metin Kutusu
1-3-4
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Ramazan Eğlenceleri (Mukabele, Muharrem 
Orucu ve Aşure)

Bir kimsenin Kur’an-ı Kerim okuyup diğerlerinin dinlemesine ya da takip etmesine “mukabele” denir.  
Mukabele geleneği Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanına dayanır. Mukabelenin amacı Kur’an-ı Kerim’in 
indiği şekliyle korunmasını sağlamak ve doğru bir şekilde okunmasını öğretmektir.

Kültürümüzde Muharrem ayı ve orucunun önemli bir yeri vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayı “Allah’ın 
(c.c.) ayı” olarak ifade etmiştir. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç bu ayda tutulan oruçtur. Muhar-
rem ayının onuncu günü “aşura günü” olarak bilinir. Aşure günü Muharrem ayının içinde bulundu-
ğundan bu ay aynı zamanda “Aşure ayı” olarak da bilinir. 

Muharrem ayında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunu Hz. Hüseyin ve bazı diğer ehl-i beyte ait kimseler 
şehit edilmiştir. Bu sebeple Muharrem ayı gelince Müslümanlar Hz. Hüseyin ve ehl-i beyt için dua-
lar eder. Alevi-Bektaşi geleneğinde Muharrem ayının ilk on iki günü sıvı tüketilmez. On üçüncü günü 
gelince şükür kurbanı keserler ve “aşure çorbası” dedikleri bir çorba yaparlar. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1.
Ramazan ayında Müslümanlar arasında gelenek haline gelmiş uygulamalardan 
birisi de mukabeledir.  

2.
Mukabele geleneği en çok Osmanlı Devleti zamanında uygulanmış, günümüz-
de ise unutulmaya yüz tutmuştur. 

3. Oruçla ilgili kavramlardan birisi de mahyadır.   

4. Muharrem ayı Allah’ın (c.c.) ayı olarak bilinir. 

5.
Muharrem ayında oruç tutan Müslümanlar çok sevap kazanır. Bu sebeple Rama-
zan orucunu tutmalarına gerek yoktur. 

6. Hz. Hüseyin (r.anh) Kerbela denilen bölgede şehit edilmiştir. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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RAMAZAN ORUÇ TEMİZLİK MAHYA

RAMAZANNAME FARZ SÜNNET

HIRKA-I ŞERİF MEHTER CAMİ MESCİT

R A M A Z A N M

M C E D O C A A

E I S İ R A M H

H M C Ş U M E Y

T A İ K K L L A

E K T İ Ç I İ K

T E M İ Z L İ K

R U Z N A M E M 

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

1

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen
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TEST – 3Ramazan Eğlenceleri (Tekne Orucu ve Diş Kirası) | Tane Tane 
Ramazan Eğlenceleri (Mukabele, Muharrem Orucu ve Aşure) 

1. (….)  Kültürümüzde Ramazan ayı ve oruç ibadeti 
ayrı bir öneme sahiptir.

(….)  Türk milleti Ramazan ayının fazilet ve değe-
rinden yola çıkarak bir “Ramazan Medeniyeti” 
oluşturmuşlardır.

(….)  Türklerdeki Ramazan ayına ait oluşan gelene-
ğin temelinde güzel ahlak, temizlik, yardım-
laşma gibi değerler yer alır.

(….)  Ramazan ayı Türkler üzerinde kalıcı ve güzel 
izler bırakmıştır.

Yukarıdaki ifadelerin doğru/yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y

C) D-D-Y-D D) D-Y-D-D

2. 

Kültürümüzde Ramazan ayı ve orucu uzun süre-
dir gelmeyen ve özlemi çekilen bir misafir gibi 
beklenilir. 

Ali:

Ramazan ayı ve orucunun gelmesi yaklaştığı 
zaman milletimi tatlı bir telaş sarar. Ramazan ayı 
için çeşitli hazırlıklar yapılmaya başlanır. 

Oğuz:

Ramazan ayı için yapılan hazırlıkların en önemlisi 
de sağlığı bozacak şekilde yemeklerin hazırlan-
masıdır. Zira çokça yapılan ve israf edilen yemek-
lerde bereket olduğuna inanılır. 

İsa:

Ramazan ayı gelince iş yeri sahipleri çalışanlarına 
imsakiyeler dağıtır. Evlerde ise temizlikle yapılır.

İbrahim:

Hangi öğrencinin söyleminde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Ali 

B) Oğuz

C) İsa

D) İbrahim

3. Hırka-i şerif hakkında hangi seçenekteki bilgi 
doğrudur?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Osman’a hediye ettiği 
ve günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir hırka-
dır.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veysel Karanî’ye hediye 
ettiği ve günümüze kadar muhafaza edilemeyen bir 
hırkadır.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Ömer’e hediye ettiği ve 
günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir hırkadır.

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veysel Karanî’ye hediye 
ettiği ve günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir 
hırkadır.

4. 

Görsel aşağıdaki kavramlardan hangisi ile iliş-
kilendirilebilinir?

A) Mahya B) Sünnet

C) Mehter D) Mukabele

5. 
Âlem bu gece nur oldu,

Kalbimize sürur oldu,

Ey benim ağam, efendim,

Kalkın vakit sahur oldu.

(Amil Çelebioğlu, Ramazan-Nâme, s. 21.)

Verilen manide oruçla ilgili kavramlardan han-
gisi bulunmaktadır?

A) İmsak B) Sahur

C) İftar D) Teravih

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. 
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: ’Âdemoğlunun 
her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna, 
o benimdir. Onun mükafatını verecek olan da 
benim”. Canım elinde olan Allah’a yemin ede-
rim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde 
misk kokusundan daha güzeldir.

(Müslim, Sıyâm, 161)

Hadisten;

 I. Oruç ibadetinin sevabını verecek olan Allah’tır 
(c.c.)

 II. Oruç ibadetini yerine getirirken çekilen zorluk-
ların karşılığı Allah (c.c.) katında çok değerlidir.

 III. Ramazan ayı dışında oruç tutmak da farzdır.

 IV. Oruç ibadeti sadece Ramazan ayında tutulur.

hangi ifade / ifadeler çıkarılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) II ve III D) III ve IV

7. Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruç-
tur... Oruç sabrın yarısıdır. 

(İbn Mâce, Sıyâm, 44)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) Oruç ibadeti, sabırlı olmamıza yardımcı olur.

B) Oruç, sağlıklı olan kadın, erkek, küçük çocuk herkese 
farz olan bir ibadettir.

C) Oruç tutan bir insan malının zekâtını vermiş olur.

D) İslam’da oruç ve zekâttan başka bir ibadet yoktur. 

8. 
Kültürümüzde oruç tutmakla yükümlü olma-
yan ama oruç ibadetine alıştırılmak istenen 
çocuklar için uygulanan bir metot vardır. Örne-
ğin küçük çocuklar ya sabahtan öğlene ya da 
öğleden akşam ezanına kadar belli bir süre 
oruç tutarlar. Buna ……………….. denir.

Metindeki noktalı yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi yazılmalıdır?

A) diş kirası

B) tekne orucu

C) mukabele

D) ramazanname

9. “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah’ın 
ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” 

(Tirmizî, Savm, 40.)

Buna göre;

Ramazan ayında oruç ibadeti tutulur.

Ali:

Muharrem ayında oruç tutmak Ramazan ayında 
oruç tutmak gibi farzdır. 

Kerem:

Muharrem ayı Allah’ın (c.c.) ayıdır.

Sefer:

Muharrem ayında oruç tutmanın büyük sevabı vardır. 

Zafer:

hangi öğrencinin ifadesi verilen hadisle ilişki-
lendirilemez?

A) Ali B) Kerem

C) Sefer D) Zafer

10. 
I. Ramazan ayı bolluk ve bereket zamanıdır. Bu 
sebeple halkımız büyük bir hevesle Ramazan 
ayını bekler. Bu ayda fakirlere ve yaşlılara yardım 
yapılır.

II. Mukabele, Kur’an-ı Kerim’in doğru bir 
şekilde okunmasına hizmet eden bir uygu-
lamadır.

III. Tekne orucu, fakirlere yardım edilmesin-
de, toplumsal birliğin oluşmasında etkili bir 
uygulamadır. 

IV. Muharrem ayı aynı zamanda Aşure ayı 
olarak da bilinir.

Numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlış 
bilgi içermektedir?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)

Hz. Davud, Kur’an-ı Kerim’de ismi sıkça geçen peygamberlerden birisi olup kendisine Zebur adlı ilahi 
kitap verilmiştir. İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Hem hükümdarlık hem de peygamberlik görevi veril-
miştir. Hz. Davud (a.s.) demircilik yaparak geçimini sağlamıştır. Kendisine verilen Zebur adlı ilahi kitap 
daha çok vaaz, nasihat, ilahi ve hikmetli sözler içerirdi.   

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1. Hz. Davud (a.s.), İran bölgesinde dünyaya gelmiştir.   1.

2. Hz. Davud (a.s.), demircilik mesleği yaparak geçimini sağlardı. 1.

3.  Hz. Davud’un (a.s.) en önemli mucizesi ölüleri diriltmesiydi. 1.

4. Davud (a.s), Kur’an-ı Kerim’de ismi birkaç kez geçen peygamberlerden birisidir. 1.

5. Zebur, Hz. Davud’a (a.s.) indirilmiş ilahi bir kitap olup daha çok inançla ilgili hüküm-
ler içerir, nasihatle ilgili bölümler ise neredeyse yok denecek kadar azdır.  1.

6. Hz. Davud (a.s.), Allah’ı (c.c.) çokça zikreder, güzel amellerde bulunur ve günah işle-
mekten şiddetle kaçınırdır. 1.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
1

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Bir Dua Tanıyorum: Rabbenâ Duaları ve Anlamları

Rabbenâ duaları diye bilinen iki dua vardır. Bunlardan;
Rabbenâ âtinâ duası Bakara Suresi’nin 201. ayetinde,
Rabbenâğfirlî duası ise İbrahim Suresi’nin 41. ayetinde geçmektedir.

Rabbenâ Âtina Duası:

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti 
haseneten ve kınâ azâbennâr

Rabbenâ Âtina Duasının Anlamı:

Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. 
Bizi, cehennem azabından koru.

Rabbenâğfirlî Duası:

Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lilmüminîne yev-
me yekûmül hisâb. 

Rabbenâğfirlî Duasının Anlamı:

Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, 
annemi, babamı ve müminleri bağışla.

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1. Rabbenâ duaları Kur’an-ı Kerim’de yer alan iki duadır. 

2. Rabbenâ âtinâ duası Bakara Suresi’nin 21. ayetinde geçer.

3. Rabbenâğfirli duasında kişi sadece kendisinin bağışlanmasını dilemektedir. 

4. Rabbenâ duaları bütün namazların son oturuşunda okunmaktadır. 

5. Rebbenâ âtinâ duasında kişi hem dünya hem de ahiret hayatı için iyilik istemektedir. 

6. Rabbenâ duaları her zaman okunması gereken iki güzel duadır. 

3

Vahit
Metin Kutusu
1-4-5-6

Vahit
Metin Kutusu
2-3
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Allah (c.c.) bazı sebeplerden dolayı Müslümanları 
oruç ibadeti ile sorumlu tutmamıştır. Bu sebepler-
den bazıları ise şunlardır:

  ❃	 Bedenen sağlıklı olmak,

  ❃	 Akıl sahibi olmak,

 ❃	 ?

Metnin anlam açısından doğru bir şekilde 
tamamlanabilmesi için soru işareti olan yere 
aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

A) Erkek olmak

B) Zengin olmak

C) Yolcu olmamak

D) İslam’ın anlatıldığı bir ülkede yaşıyor olmak

2. Cennet’te Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç 
tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç 
tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim 
de, o kapıdan girerse  ebedi olarak susuzluk çek-
meyecektir. 

(Tirmizi, Savm, 55)

Hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılır?

A) Oruç tutmak bütün insanlar için farz olan bir ibadettir. 

B) Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar ahirette 
cennete gideceklerdir. 

C) Sadece oruç tutan kimseler cennete gidecektir. 

D) İslam’ın üzerinde durduğu tek ibadet oruçtur. 

3. Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattı-
lar. Davud, Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) 
hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini 
öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğer-
lerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. 
Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir. 

(Bakara suresi, 251. ayet)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ayetle 
ilişkilendirilebilinir?

A) Hz. Davud (a.s.), kendisine hükümdarlık verilmiş biri-
sidir.

B) Hz. Davud’a (a.s.) Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir. 

C) Hz. Davud (a.s.) son peygamberdir.

D) Zebur, içinde pek çok ibadet hükümleri barındıran 
bir ilahi kitaptır.

4. Ali amca, Ramazan ayında geçirmiş olduğu geçici 
bir hastalıktan dolayı birkaç gün oruç tutamamıştır. 
Ali amca iyileştikten sonra …………………………

Metindeki noktalı yer aşağıdaki ifadelerden 
hangisi ile tamamlanması doğru olur?

A) tutamadığı oruçlarını tutmasa da olur.

B) tutamadığı oruçlarını isterse tutar istemezse tutma-
yabilir.

C) tutamadığı oruçlarını tutmaması gerekir. 

D) tutamadığı oruçlarını Ramazan ayından sonra ilk fır-
satta tutması gerekir.

5. 
I. Hadis: Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece 
açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan 
vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur. 

(İbn Mâce, Sıyâm, 21)

II. Hadis: Yalan söylemeyi ve yalan ile amel 
etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk 
etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur. 

(Buhârî, Savm, 8)

İki hadisi birlikte değerlendirdiğimizde aşağı-
daki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) Oruç ibadetini yerine getiren bir kimse aynı zaman-
da namaz ve zekat ibadetlerini de yerine getirmesi 
gerekir. Namaz kılan bir kimsenin ise oruç tutmasına 
gerek yoktur.

B) Oruç ibadetini yerine getiren bir kimse orucun seva-
bını ortadan kaldıracak söz ve davranışlardan uzak 
durması gerekir.

C) Oruç ibadetinin sevabını iptal eden tek bir davranış 
vardır o da yalan söz söylemektir. 

D) Gece namazı kılan bir kimsenin o günü oruçlu geçir-
mesi farzdır. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ …………. ve filâhireti 
haseneten ve kınâ azâbennâr

Duanın doğru bir şekilde tamamlanabilmesi 
için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin 
yazılması gerekir?

A) amelen

B) haseneten

C) seyyieten

D) rahmeten

7. Herhangi bir ibadete başlandıktan sonra bir 
gerekçe olmadan o ibadet bozulamaz. Bu sebep-
le Ramazan ayında oruç tutan bir kimse herhangi 
bir mazereti olmadan orucunu bozarsa Ramazan 
ayından sonra peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. 

Hakkında bilgi verilen oruç türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Fidye

B) Keffaret orucu

C) Kaza orucu

D) Fitre 

8. 
Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse, orucunu 
tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve 
içirmiştir.

(Müslim, Sıyâm, 171)

Yukarıdaki hadis aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabını içermektedir?

A) Oruçlu kimsenin uyuması günah mıdır?

B) Keffaret gerektiren durumlar nelerdir?

C) Fitre, oruç ibadetinden sonra mı verilir?

D) Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyen kimsenin 
orucu bozulmuş mudur?

9. 
KPSS’ye hazırlanan Mehmet, sınavdan iyi bir 
puan aldığı zaman bir gün Allah (c.c.) rızası için 
oruç tutacağına söz vermiştir. Sınav sonucu 
açıklandıktan sonra ise Mehmet, istediği sonu-
cu elde etmiştir.

Buna göre Mehmet’in tutması gereken orucun 
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nafile oruç

B) Adak orucu

C) Kaza orucu

D) Keffaret orucu

10. Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval 
ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş 
gibi olur.”

(Müslim, Sıyâm, 204)

Hadisten;

 I. Ramazan ayında oruç tutulur.

 II. İslam’daki oruç ibadeti sadece Ramazan ayı ile 
sınırlandırılmamıştır. Ramazan dışında da bir 
kimse dilerse oruç tutabilir. 

 III. Ramazan ayındaki tutulan oruçların tamamı 
farz oruç kapsamına dahildir. 

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ramazan ayında daha fazla iyilik yapmaya ve sadaka 
vermeye özen göstermeliyiz.

B) Ramazan ayında yapılan iyiliklere daha fazla sevap 
verilir.

C) Müslümanlar Ramazan ayında fakirler ile yaşlılarla 
ilgilenmeye daha fazla özen gösterirler.

D) Ramazan ayında her Müslüman zorunlu olarak 
cemaatle teravih namazını kılar.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval



79

TEST – 2

BE
CE

Rİ
 T

EM
EL

Lİ
 S

O
RU

LA
RA

 
H

A
ZI

RL
IK

Ünite Değerlendirme Testi

1. I- İslam dinine göre bir Müslümanın oruç ibadeti 
ile sorumlu tutulmasının pek çok amacı ve hikmeti 
bulunmaktadır. II- Bunların başında ise kişinin bazı 
bedensel isteklerine karşı sabırlı olma erdemini 
kazandırmak gelir. III-  Ramazan orucu bireye sabır-
lı olmayı öğreterek onu olgunlaştırır. IV- Ramazan 
orucu aynı zamanda bizlere çevremizdeki fakirleri 
gözetmemizi, onlarla ilgilenmemizi, ihtiyaçlarını 
gidermek için gerekli olan yardım eli olmamızı 
sağlar.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde orucun bireysel faydalarına değinilme-
miştir?

A) I B) II C) III D) IV

2. Biz hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştık. 
Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. 
Dâvûd ile birlikte, Allah’ı tespih etmeleri için dağ-
ları ve kuşları onun emrine verdik.  Bunları yapan 
biz idik. 

(Enbiyâ suresi, 79. ayet)

Verilen ayetten;

 I. Hz. Davud’a (a.s.) verilen mucizelerden birisi 
de dağların ve kuşların onunla beraber Allah’ı 
(c.c.) tespih etmesidir.

 II. Hz. Davud (a.s.), Hz. Süleyman’ın (a.s.) oğludur.

 III. Hz. Davud (a.s.), gönderilen ilk peygamberdir.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

3. Hz. Muhammed (s.a.s.) iftar ederken şöyle dua 
ederdi: Allahım, Senin rızan için oruç tuttum ve 
senin rızkınla orucumu açtım. 

(Ebû Dâvûd, Sıyâm, 23)

Hadiste aşağıdaki yargılardan hangisine dik-
kat çekilmektedir?

A) Oruç ibadetinin sadece Allah (c.c.) rızası için tutulma-
sı gerektiğine

B) İftar ederken hurma ile başlanılmasının önemine

C) İftarı akşam ezanından önce yapılmasının gerekliliği-
ne

D) Orucun helal ya da haram hangisi olursa olsun bir 
nimet ile açılmasının önemine 

4. 
Ramazan ayında oruç tutulmasına engel olacak 
sürekli bir hastalığı bulunan bir kimse tutama-
dıkları her oruç için bir fakiri doyurmalı ya da 
bunu karşılayacak parayı fakirlere vermelidir. 
İslam dininde buna ………………denir.

Metindeki noktalı yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisinin yazılması gerekir?

A) fitre

B) fidye

C) kaza

D) keffaret

5. Hz. Muhammed (s.a.s.), kesin bir şekilde emret-
meksizin insanları Ramazan geceleri namaz kıl-
maya teşvik eder ve şöyle buyururdu: “İnanarak 
ve karşılığını Allah’tan umarak Ramazan geceleri-
ni namazla ihya eden (geçiren ve değerlendiren) 
kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.”

(Nesai, Siyam, 39)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki 
hadisle ilişkilendirilebilinir?

A) Ramazan ayının her gecesinde nafile namaz kılınma-
sı farzdır.

B) Ramazan ayında bol bol ibadet yapmaya özen göste-
rilmelidir.

C) Gece namazı kılmayan bir kimse gündüz vakti oruç 
tutmamalıdır.

D) Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlar için sün-
net olan bir ibadettir. 

6. Rabbenağfirlî ve ……….. ve lilmüminîne yevme 
yekûmül hisâb.

Duanın doğru bir şekilde tamamlanabilmesi 
için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin 
yazılması gerekir?

A) liihvânine

B) liceddine

C) liebine

D) livâlideyye

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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7. Nafile oruç;

 I. Ramazan ayı dışında tutulur.

 II. Allah (c.c.) rızası için tutulur.

 III. Günün belli bir saatinde tutulur.

 IV. Belli bir sayısı yoktu.

hakkında hangi ifadede / ifadelerde bilgi hata-
sı yapılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) III ve IV

8. Hz. Muhammed (s.a.s.) fıtır sadakasının insanlar 
bayram namazına çıkmadan önce verilmesini 
emretti.

(Buhari, Zekât, 76)

Hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şırız?

A) Fitre sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında veri-
lirdi.

B) Fitre, bayram namazından öncesine kadar verilmesi 
gerekir.

C) Fitre, ailede tek kişi için verilir.

D) Fitre vermek farzdır.

9. 

Ramazan ayında Müslümanların manevi duygu-
ları daha da artış gösterir. 

Ali:

Ramazan ayı geldiğinde cami ve mescitler daha 
da kalabalıklaşır, cemaat sayısı artar. İbadetlerin 
cami ve mescitlerde toplu olarak yapılmasına 
özen gösterilir.

Furkan:

Kur’an-ı Kerim, gerek evlerde gerekse de camiler-
de hatim edilir. 

Burak:

Ramazan ayında sadece oruç ibadetine çok fazla 
önem verilir, yardımlaşma ve paylaşma diğer aylara 
ibadetlerin göre daha düşük seviyede gerçekleşir. 

Elif:

Hangi öğrencinin söyleminde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Ali B) Furkan

C) Burak D) Elif

10. “Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha 
üstündür” diye sorulunca Hz. Muhammed 
(s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ramazan’ı tazim için 
tutulan Şaban ayındaki oruç.” Sonra hangi 
sadaka daha faziletlidir? diye sorulunca; “Rama-
zan’da verilen sadakadır.” buyurdu.

(Tirmizi, Zekât, 28)

Hadise göre;

 I. Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilir.

 II. Oruç ibadeti sadece Ramazan ayı ile sınırlı 
değildir.

 III. Ramazan ayında verilen sadakalar daha üstün-
dür.

 IV. Şaban ayında da bir kimse oruç tutabilir. 

ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olma-
lıdır?

A) I-D, II-D, III-D, IV-Y

B) I-D, II-D, III-Y, IV-D

C) I-D, II-D, III-D, IV-D

D) I-Y, II-D, III-D, IV-D

11. 

“Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. 
Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir 
Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” diye buyrulmuş-
tur (Kadir Suresi,

1-3. ayetler.).

Ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
bulunmaktadır?

A) Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmiştir?

B) Kur’an-ı Kerim hangi şehirde indirilmeye başlanmış-
tır?

C) Kur’an-ı Kerim’in son suresinin ismi nedir?

D) Oruç ne zaman farz kılınmıştır?

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1.  ❃ Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onların 
her biri Allah’a yönelmişlerdi. 

(Sâd suresi, 18. ayet)

	❃ Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.

 (Sâd suresi, 20. ayet)

Verilen ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 

A) Hz. Davud’a (a.s.) doğru ile yanlışı ayırt edebilecek hüküm verme yeteneği verilmiştir. 

B) Hz. Davud’a (a.s.) Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir.

C) Allah (c.c.) Hz. Davud’un (a.s.) mülkünü güçlendirmiştir.

D) Hz. Davud’a (a.s.) dağları tespih etme mucizesi verilmiştir.

2. Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle ita-
atkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı 
duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç 
tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça 
anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 

(Ahzâb suresi, 35. ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) bağışlayacağı ve kendilerine mükafat vereceği kimselerin özellikleri arasında;

I- Oruç tutmak   II- Sabretmel

III- Sadaka vermek   IV- Fidye vermek

hangisi bulunamaz?

A) I B) II C) III D) IV

3. 
I- Her bir ibadette olduğu gibi oruç ibadeti de Allah’ın (c.c.) bize verdiği sorumlulukları yerine getirmek 
için yapılır. II- Oruç ibadeti Allah’ın (c.c.) rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak için yerine getirilir. 
III- Oruç tutmak sadece yeme ve içmekten uzak kalmak suretiyle yapılan bir ibadet değildir. IV- Oruç 
tutan bir kimse tüm kötü söz ve davranışlardan uzak durması gerekir. V- Oruç tutan Müslüman oruçlu 
iken günah işlese de bu günah orucun sevabına zarar vermez.

Metnin numaralandırılmış cümlelerin hangisinde / hangilerinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) Yalnız IV B) Yalnız V C) I ve II D) III ve IV

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A) Oruç ibadeti, yetişkin insanların hastalanmasına ve sağlıklarını kaybetmesine neden olur. 

B) Bir yıl boyunca sürekli olarak çalışan midemiz, oruç ibadeti ile dinlenir ve böylelikle daha sağlıklı olması sağlanır.

C) Oruç tutan kişiler dengeli beslendikleri için daha sağlıklı olurlar.

D) Oruç tutmak sağlık açısından önemli bir ibadettir.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. 
Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden 
kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutma-
nız sizin için daha hayırlıdır.

(Bakara suresi, 184. ayet)

Ayetten;

 I. Orucu tutmasına sürekli engeli olan bir kimse bunun yerine fidye verir.

 II. Oruç ibadeti sayılı günlerde tutulur.

 III. Herhangi bir mazeret sebebi ile Ramazan ayında oruç tutamayan kimse tutamadığı oruçlarını Ramazan’dan 
sonra kaza eder.

 IV. Ramazan ayında herhangi bir gerekçe olmadan oruç tutmayan kimse bu oruçlarını daha sonra kaza ede-
mez. 

hangi ifade / ifadeler çıkarılamaz?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve IV D) II ve IV

6. 
(….) Oruç, Müslümanların şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Fakir ve muhtaçlara karşı daha duyarlı olmasını 
sağlar.

(….) Oruç tutarak yeme ve içme ile nimetlerden uzak kalan insan, Allah’ın (c.c.) kendisine vermiş olduğu türlü türlü 
nimetlerin kıymetini bilir. 

(….) Oruçlu kimse açlık içinde zor hayat sürenlerin halini anlar.

(….) Oruç tutan kişi zamanla sağlığını kaybeder.

Verilen ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y C) D-D-Y-D D) D-Y-D-Y

7. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 
delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla 
geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık 
diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şük-
retmeniz içindir. 

(Bakara Sûresi 185)

Ayetten;

Ali:  Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

Erdem: Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir hidayet rehberidir.

Samet: Fitre, Ramazan bayramından önce verilir.

Oğuz: Ramazan ayı oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır.

hangi öğrencinin ifadesi çıkarılamaz?

A) Ali B) Erdem C) Samet D) Oğuz

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval



83

BE
CE

Rİ
 T

EM
EL

Lİ
 S

O
RU

LA
R

TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. 
“….Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra 
da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. 
Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar 
diye, ayetlerini insanlara böylece açıklar.” 

(Bakara suresi, 186. ayet)

Buna göre;

 I. Oruç ibadetine başlama vakti vardır. Bu vakit de tan yerinin ağarmaya başlamasıyla başlar. 

 II. Oruç ibadeti akşam vaktine kadar devam eder.

 III. Oruç ibadeti Ramazan ayında vacip olarak tutulan bir oruçtur. 

 IV. Allah’ın (c.c.) koymuş olduğu sınırlara dikkat etmeli, bu sınırları çiğneyecek davranışlardan uzak durulması 
gerekir.

hangi ifade verilen ayetle ilişkilendirilemez?

A) I B) II C) III D) IV

2. 
Rabbenâ Âtina Duasının Anlamı:

Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru.

Rabbenâğfirlî Duasının Anlamı:

Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla.

Anlamı verilen Rabbenâ dualarından;

 I. Kişi dua ederken sadece kendisinin günahlarının bağışlanmasını istememelidir. Aynı zamana anne-baba ve 
tüm müminlerin bağışlanması için de dua etmelidir.

 II. Dualarımızda sadece dünya hayatında güzellik ve iyilikler istememeliyiz. Hem dünya hayatımız hem de 
ahiret hayatımız için Allah’tan (c.c.) güzellik ve iyilikler istemeliyiz. 

 III. Dua ederken cehennem azabından Allah’a (c.c.) sığınmalıyız.

 IV. Dua ederken abdestli olunmalı ve ellerimizi semaya doğru kaldırmalıyız. Yoksa dualarımız kesinlikle kabul 
edilmez. 

hangi yargılar çıkarılabilinir?

A) I ve II B) II ve III C) I-II-III D) II-III-IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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3. 
(….) Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı zaman ise oruç ibadeti 
istenilen şekilde tamamlanmış olmaz. 

(….) Oruç tutarken orucun hükmünü ortadan kaldıran şeylerin işlenmesi durumunda oruç bozulur. 

(….) Bir kimse oruçlu olduğunu bildiği halde herhangi bir özür ve gerekçe olmaksızın orucunu bozarsa 
Ramazan ayından sonra iki ay peş peşe oruç tutması gerekir ki buna kaza orucu denir. 

(….) Kişinin bilerek orucunu bozması günah olarak değerlendirilemez. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-Y-Y C) D-D-Y-D D) D-Y-Y-D

4. Ebu Ümâme (r.anh) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şöyle dediğini bizlere nakletmiştir:

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. 
Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca)Rabbinizin cennetine girersiniz.” 

(Tirmizî, Cum’a 80)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen hadisle ilişkilendirilemez?

A) Müslüman bir kimse davranışlarına dikkat etmeli ve Allah’tan (c.c.) gerçek anlamda korkmalıdır.

B) Kişinin sorumluluklarından birisi de beş vakit namaz kılmasıdır.

C) Ramazan geldiği zaman oruç ibadetini yerine getirmek hadislerde üzerinde durulan konulardan birisidir.

D) İslam’daki tek önemli ve değerli ibadet zamanı geldiğinde zekat vermektir. 

5.  

	❃ Oruç tutmakla yükümlü olmayan çocukların oruç ibadetine alışkanlık kazanmasına yönelik uygulanan kül-
türümüzdeki davranışlardan birisidir.

	❃ Özellikle yaz günlerinde çocukların tam gün değil de günün belirli saatlerinde oruç tutmaları sağlanır.

	❃ Bazen sabahtan öğleye kadar bazen de öğleden akşama kadar küçük çocuklar oruç tutarak hem oruç iba-
detini tanır hem de küçük yaştan itibaren oruç kültürüyle büyütülür.

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Diş kirası B) Tekne orucu C) Kaza orucu D) Mahya

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6.  ❃	 Mukabele geleneği doğrudan Hz. Muhammed (s.a.v.) ve
Cebrail’e (a.s) dayanır. Her ramazanda vahiy meleği Ceb-
rail (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelir, Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) Kuran-ı Kerimi okur o yıl içinde gelen ayetlerin tek-
rarını yaparlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) de Cebrail’e okur 
böylece Kuran-ı Kerim’in sağlamasını yaparlardı.

	❃ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra da sahabe, 
mukabele geleneğini sürdürmüştür. Selçuklu ve Osman-
lı dönemlerinde de mukabele yapmak devam etmiştir. 
Günümüzde ise Ramazan ayı geldiği zaman müslüman-
lar bir araya gelir gerek camide gerekse de evlerde mukabele geleneğini devam ettirmektedirler.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A) Mukabele geleneği Hz. Muhammed’e (s.a.v.) dayanır.

B) Mukabele geleneği Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra da devam etmiştir.

C) Günümüzde mukabeleye gereken önem verilmemektedir.

D) Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanlarında Kur’an-ı Kerim’in mukabele şeklinde okunması devam etmiştir. 

7. Meryem: Muharrem ayında oruç tutmak Ramazan ayında oruç tutmaktan daha üstündür.

Betül: Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem ayıdır.

Ayşe: Muharrem ayı Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah’ın (c.c) ayı olarak ifade edilmiştir.

Sümeyra: Hz. Muhammedin (s.a.v) sevgili torunu Hz. Hüseyin Muharrem ayında şehit edilmiştir.

Öğrencilerin söylemleri hakkında;

 I. Meryem, doğru yargıları içerin cümleler kurmuştur.

 II. Betül, doğru bilgi içeren bir cümle söylemiştir.

 III. Ayşe’nin söylediği cümlede bilgi hatası bulunmamaktadır.

 IV. Sümeyra’nın söylediği ifadede yanlış bilgi yoktur.

hangi ifade yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

8. Peygamberimiz Medine’ye gelince Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve onlara şöyle demiş-
tir. “Ben Musa’ya (a.s.) sizden daha yakınım.“ buyurup muharrem ayında oruç tuttu ve müslümanlarada tutma-
larını da tavsiye etti. 

(Buhari, Savm 69.)

Hadisten;

 I. Ramazan orucu tutmak farzdır.

 II. Muharrem ayında her bir Müslüman oruç tutmakla sorumludur.

 III. Oruç tutulması tavsiye edilen günlerden birisi de aşure günüdür.

 IV. Aşure günü Ramazan ayında yer alır. 

hangi ifade / ifadeler çıkarılır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I ve II D) I – II – III

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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9. “İnsanın her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Allah (c.c.): 
“Fakat oruç başka (Onun sevabı çokça olup sadece Allah bilir). O, Ben’im içindir, mükâfatını da Ben veririm. 
(Zira) oruçlu, şehvetini ve yemesini Ben’im için bırakır.» buyurmuştur.” 

(Müslim, Sıyâm, 164)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Allah (c.c.) insanın yapmış olduğu iyi davranışlara çokça sevap verir.

 II. İslam’da yapılan bir iyiliğe karşılık en az on katı verilmektedir. 

 III. Oruç ibadetinin önemi Allah (c.c.) katında çok büyüktür.

 IV. Allah (c.c.) için tutulan orucun karşılığı çoktur.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve III C) I-II-III D) Hepsi

10. “Allah yolunda çift sadaka veren (devamlı infak eden) bir Müslüman, cennetin farklı kapılarından: «Ey Allah’ın 
(sevgili) kulu! Burada hayır ve bereket vardır.» diye çağırılır. Sürekli namaz kılan Müslümanlar namaz kapısından 
çağrılır. (Allah yolunda mücadele eden) mücahitler cihat kapısından çağrılır. Oruçlular  ise Reyyân kapısından, 
sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından (cennete girmeye) davet edilirler.” 

Bu esnada Hz. Ebubekir (r.anh):

“–Anam babam Sana feda olsun ey Allah’ın Resulü! Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılar-
dan çağırılmaya ihtiyacı yoktur ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kişiler de var mıdır?” dedi.

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“–Evet, vardır. Senin de o bahtiyarlardan olacağını ümit ederim.” buyurdu. 

(Buhârî, Savm 4)

Yukarıdaki hadise göre;

 I. Oruç ibadetini yerine getiren kimseler ahirette Reyyân denilen bir kapıdan çağrılacaklardır.

 II. Oruç tutan kimselerin Allah (c.c.) katında mükafatları çok olduğu için diğer ibadetleri yerine getirmelerine 
gerek yoktur.

 III. Oruç tutan bir bireyin yapmış olduğu her bir davranışı sadaka olarak değerlendirilir.

 IV. Oruç ibadetinden daha üstün bir ibadet yoktur.

ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) Y-D-D-D B) D-Y-Y-Y C) Y-Y-Y-D D) D-D-D-D

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Nezaket Kuralları

Adap; edep kelimesinin çoğulu olup dinin ve aklın güzel gördüğü söz ve davranışları yerine getirmek 
demektir. Nezaket ise görgülü, kibar, nazik ve ince olmak anlamlarına gelir. 

Adap ve nezaket sahibi kimseler birbirini dinler. Birbirine saygı gösterir. Birisi konuşurken onun sözünü 
kesmez. Nezaket kurallarının yaygın olduğu bir toplumda saygı ve sevgi eksik olmaz. İnsanlar biribirine 
gereken değeri verir. 

Öğreten Soru 1  ve  2

Öğreten Sorular

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
A) Kişinin sözünün dinlenmesi için elinden gelen gücü kullanması onun ahlaklı ve nezaket sahibi olduğunu 

gösterir. 

B) Bireylerin birbirine karşı müsamahalı olması onların nezaket sahibi olduğunu gösterir.

C) Nezaket sahibi kişi, bir başkasının sözünü kesmeden dinler.

D) Nezaketli kişiler birbirene değer verir.

“Üç kişi bir arada olduğunuzda, iki kişi üçüncü kişiyi bırakarak kendi arasında fısıldaşmasın. Bu, onu üzer.” 
(Buharî, İsti’zan, 47.)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?
A) Konuşmanın en güzel seviyesi fısıltı şeklinde olanıdır.

B) Konuşma sadece belli bir grup içinde yapılmalı, az sayıda kişilerin olduğu toplumda konuşmaktan uzak 
durulmalıdır.

C) Topluluk içinde başkalarını görmezden gelecek şekilde konuşmamalıyız. 

D) Konuşacak kimse yaşça en büyük olan kimse olmalıdır.

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Edep kelimesi, nezaket kelimesinin çoğul halidir. 

2. İnsan, toplum içinde yaşayan sosyal bir varlıktır. 

3. Nazik insan, kendi çıkarlarını topluma önceleyen kimsedir. 

4. Adap ve nezaket kuralları, uzun zamanlar içinde meydana gelmiş ve toplum tarafından 
benimsenmiş kurallar arasında yer alır. 

5. Toplum içinde yaşamanın belli başlı kuralları bulunmakta olup insanın bu kurallara uygun 
hareket etmesi gerekir.

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.
2

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1. Zor bir durumda kalan kimsenin “Mümkünse bana yardımcı olabilir misiniz?” 
demesi onun karşı tarafa nazik olduğunu da ifade eder.   1.

2. Kişinin yalnızca kendisini düşünmesi ve başkalarının durumu ile ilgilenmemesi 
onun nezaket sahibi olduğunu gösterir.  1.

3.
Nezaket iyi duygu ve düşüncelerden meydana gelmektedir. Bu sebeple birbirle-
rine karşı içten ve samimi duygu beslemeyen bireyler, birbirlerine karşı nazik de 
olamazlar.

1.

4. Güzel insan güzel düşünür ve güzel söz söyler.   1.

5. Dinin ve aklın güzel gördüğü şeyleri yapan kimse adap kurallarına uymuş sayılır. 1.

6. Toplumun birbirine bağlanmasında ve aralarında sevgi ile saygının hakim olmasın 
nezaket kurallarına uymanın büyük bir önemi vardır. 1.

3

Vahit
Metin Kutusu
1-3

Vahit
Metin Kutusu
2-4-5

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔



91

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Mahremiyet

Mahremiyet; bir kişinin bedeni, odası, elbisesi, eşyaları ve özel hayatının gizliliği demektir. Kimse bir 
başkasının izni olmadan bu gibi alanlarına müdahale edemez. Mahremiyet alanın ihlali aynı zamanda 
insan hak ve onurunun ihlali demektir. 

Mahremiyet sınırlarını izinsiz aşmak İslam’da günah olan davranışlar arasında gösterilmektedir. Başka-
sının cüzdanı, kimliği, mesajı ve maili izinsiz olarak okunamaz. Aynı zamanda bizler kendi hatalarımız 
ve kusurlarımız ile ilgilenmeli, başkalarının kusurlarını araştırmaktan uzak durmalıyız. 

Öğreten Soru 1  ve  2

Öğreten Sorular

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
A) Mahremiyet sadece kişinin sakladığı kusurları ile sınırlıdır. 

B) İslam dini her insanın mahremiyetini koruma altına almıştır.

C) İslam’da günah olarak nitelenen davranışlardan birisi de kişinin bir başkasının mesajını izinsiz olarak oku-
ması yer alır.

D) Bir insanın kişisel özgürlüğü olan mahremiyetine saygı gösterilmesi gerekir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesi şöyledir:
“Kimsenin özel hayatına, ailesine…., haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. 
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.”

Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kişinin özel hayatına bir başkası kesinlikle karışamaz.

B) Kişinin özel hayatı yasalarla korunma altına alınmıştır.

C) Aile bireyleri birbirlerinin özel hayatına karışabilir, aile sırlarını başkalarına yayabilirler. 

D) Haberleşmedeki gizlilik kişilerin özel hayatına girer.

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Mahremiyet alanlarından birisi de aile mahremiyeti olup aile bireyleri birbirlerinin 
sırlarını herkese açmamaları, birbirlerinin sırlarına sahip çıkmaları gerekir. 

1

Mahremiyet olgusu sadece kişinin kendi hataları ile sınırlandırılmıştır.    

Kardeşlerimizin odasına izinsiz girmemeliyiz. Girmek istediğimiz zaman ise önce 
kapıyı çalmalı izin verildiğinde odaya girmeliyiz. 

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde pek çok nezaket kuralına değinilerek İslam toplumu 
için nezaket kurallarının ne kadar önemli olduğu ifade edilmiştir. . 

Akrabalarımız arasında kan bağı bulunduğu için onların özel hayatlarına müdahe-
le etmek ya da kusurlarını araştırmak İslam tarafından yasaklanmış değildir.  

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-SARI-MAVİ
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NEZAKET İNSAN EDEP NAZİK

ÖZEL HAYAT MAHREMİYET TERBİYE ADAP

KURAL SAYGI BAĞLILIK

N E Z A K E T M

A S E V H E İ A

Z A S E V D G H

İ Y H T R E H R

K G A D A P J E

I I A L İ C İ M

Y L Ö L Ç Ü Ö İ

M I K U R A L Y

E L U K L H H E

T I R U T A N T

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

2

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen
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Öğreten Sorular  -1

1. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kul-
landığımız nezaket içerikli ifadelerden değil-
dir?

A) Günaydın.

B) Hoop sus dedik.

C) Afiyet olsun.

D) Elinize sağlık.

2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Birkaç kimsenin toplum içinde fısıldanarak konuş-
mak temel nezaket kurallarındandır. 

B) Adap ve nezaket sahibi olan bir birey küçüklerine 
karşı merhametli olur. 

C) Nezaket sahibi bir kimse aynı zamanda saygılı olan 
kimsedir.

D) Toplumsal bir varlık olan insanın uyması gereken bel-
li başlı kuralla bulunmaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi nezaket sahibi bir 
kimsenin yapacağı davranışlardan biri olamaz?

A) Tartışmaktan uzak kalması

B) Kırıcı olmaktan kaçınması

C) Tatlı dilli olması

D) Asık suratlı konuşması

4. 
(….) Aile sırlarının korunması mahremiyet alanı-
na girmektedir. 

(….) İslam, bireylerin birbirlerine karşı verdikleri 
sözlerinde durmalarının gerekli olduğuna vurgu 
yapar. 

(….) Nazik bir birey, başkasına karşı kötü düşün-
celi olmaz. 

(….) Müslümana yakışmayan ve onun nezaket 
alanına ters düşen davranışlardan birisi de haset-
tir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D

B) D-Y-D-D

C) D-D-Y-D

D) D-D-D-Y

5. Konuşma adabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Başkasının sözünü kesmeden dinlemek

B) Kendi düşüncelerimizi hemen söyleyerek muhatabı-
mızın konuşmasına engel olmak

C) Tane tane ve akıcı bir tarzda konuşmak

D) Konuşurken kırıcı olmaktan uzak durmak

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1Nazaket Kuralları - Mahremiyet | Tane Tane 

1. 
Enes bin Malik (r.anh), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
şöyle dediğini bizlere nakletmiştir:
“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi 
din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek 
anlamda iman etmiş olmaz.” 

(Buhari, Îmân 7)

Hadisten;

 I. Allah’ın (c.c.) sevdiği kul, tüm servetini muhtaç-
lara dağıtan kimsedir. Kendisi ve ailesi muhtaç 
duruma düşse bile bu tarz davranışlar Allah 
(c.c.) katında değerlidir. 

 II. Mümin kimse din kardeşini sever, onun iyiliğini 
ister.

 III. Müslüman bir birey bencillikten uzak durur.

 IV. Kendisi için arzu ettiğini Müslüman kardeşi için 
de istemeyen kimse gerçek anlamda Müslü-
man olamaz.

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

2. 

“Birisi konuşurken, daha sözünü bitirmeden baş-
kası onun sözünü kesip konuşmaya başlıyorsa, işte 
o kimse cahilliğini göstermiş olur.”

(Sadi Şirazî, Hikmetli Hikâyeler, s. 168.)

Yukarıdaki sözü okuyan bir kimse;

 I. Başkası konuşurken sözünü kesmekten

 II. Başkasının konuşmasına engel olmaktan

 III. Başkalarının konuşmasına saygı göstermekten

 IV. Muhatabın sözü bitmeden konuşmaya başla-
maktan

numaralandırılmış davranışlardan hangisini 
sergilemekten kaçınır?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I-II-III D) I-II-IV

3. 
Nezaket Sözleri

Teşekkür 
ederim. Hayırlı olsun. ?

Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi-
nin yazılması yanlış olur?

A) Rahatsız ettim çok özür dilerim.

B) Hayırlı akşamlar.

C) Kendinize iyi bakın, Allah’a (c.c.) emanet olun.

D) Heyy, baksana buraya.

4. “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya 
almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 
Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki 
onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi kara-
lamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın!” 

(Hucurât suresi, 12. ayet)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yukarıda 
ayeti tahtaya yazmış ve ayeti “nezaket kuralları” 
bağlamında öğrencilerinden yorumlamalarını 
istemiştir. Öğrenciler ise şu yorumlarda bulunmuş-
lardır:

İslam’ın yasakladığı ve nezaket ile edep kurallarına 
aykırı olan davranışlardan birisi de alay etmektir.

Ali:

Bireylerin birbirini kınaması, incitmesi İslam’ın 
yasakladığı ahlaki ilkelerdendir.

İsmail:

İnsanların en değerlisi önce kendisini düşünen 
sonra milletini düşünendir. 

İbrahim:

Nazik olan bir kimse bir başkasını kötü lakapla 
çağırmaz.

Numan:

Buna göre hangi öğrencinin söylemi verilen 
ayetle ilişkilendirilemez?

A) Ali B) İsmail

C) İbrahim D) Numan

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. “Sû-i zandan (kötü zan, ön yargılı olmaktan) sakı-
nınız, zira sû-i zan, sözlerin en yalanıdır, (aranızda) 
casusluk yapmayın, gizli haller ve kusurları araş-
tırmayın, birbirinizle rekabet etmeyin, birbirinize 
arka çevirmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbiri-
nize hiddetlenmeyin, birbinize arka çevirmeyin. Ey 
Allah’ın kulları, Allah’ın size emrettiği gibi kardeş 
olun.” 

(Buhari, Müslim)

Hadisten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Gece ibadeti, ibadet çeşitlerinin en güzelidir.

B) Kötü zandan ve ön yargıdan uzak durulması gerekir. 

C) Bireyin mahremiyet alanına girecek konuları araştır-
mak İslam tarafından yasaklanmıştır.

D) Haset, Müslümana yakışmayan bir davranıştır.

6. (….)  Mahremiyet bireylerin, diğer insanların 
öğrenmelerini istemedikleri özel hallerine 
denir. 

(….)  Mahremiyette gizlilik, özel hayatın gizliliği, 
özel yaşama saygı önemlidir.(….) Mahre-
miyetin ihlal edilmesi insanların özel yaşan-
tılarına izinsiz ve onların rızaları olmadan 
müdahale etmek demektir. 

(….)  Yüce dinimiz İslam, mahremiyete saygı ilke-
sini koruma altına almış ve bu alana bir baş-
kasının haksız bir şekilde karışmasını yasakla-
mıştır. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y

C) D-Y-D-D D) D-D-Y-D

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?
A) Nezaket kuralları eski dönemlerde üzerinde durulan 

ancak günümüz çağında önemini yitiren kurallardır. 

B) Birçok ayette, insanlar arasındaki ilişkilerin nasıl 
olması gerektiğine dair önemli kurallar bulunmakta-
dır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen 
nezaket kurallarını bizzat uygulayarak bizlere örnek 
olmuştur. 

D) Adap ve nezaket kurallarının önemli bir bölümü, 
başta Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hadisleri 
olmak üzere dinimizin temel ilkelerinden meydana 
gelmektedir.

8. 
İslamiyet, nezaket kurallarına uygun hareket 
edilmesini ister. Müslümanların birbiri ile haksız 
yere tartışmaya girmesini yasaklar. Yine bireyle-
rin birbirine karşı üsluplarının iyi olmasını ister. 
Kırıcı ve katı konuşmalardan uzak durulmasını 
ister. Kişilerin birbirine verdikleri sözlerinde 
durmalarını, sözleşmelerine muhalefet etme-
melerini emreder.

Aşağıdaki hadis ya da ayetlerden hangisi yuka-
rıdaki metnin mesajları ile ilişkilendirilebilinir?

A) “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah 
olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah 
yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 18. ayet) 

B) “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakın-
larınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak 
adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun….” 

(Nisa suresi, 135. ayet)

C) “Din kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekil-
de şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü 
verme.” 

(Tirmizi, Birr, 58)

D) “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan baş-
ka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü 
olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât ver-
mek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.” 

(Buhârî, İman 1

9. 
I- Mahremiyet alanlarından birisi de aile mah-
remiyetidir. II- Gerek İslam inancında gerekse 
de örf, adet ve geleneklerimizde aile hayatı-
nın korunması ve mahremiyeti dikkat edilme-
si gereken konulardan birisidir. III- Örneğin, 
anne ve babalarımızın odalarına girerken önce 
kapıyı çalmalı ve izin alarak içeri girmeliyiz. IV- 
Ancak kardeşlerimizin odasına girerken izin 
almaya gerek yoktur, izinsiz de onlarında oda-
larına girebiliriz. 

Metnin numaralandırılmış cümlelerin hangisi 
bilgi hatası yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Selamlaşma Adabı

Selam kelime olarak barış, esenlik, güven ve selamet gibi anlamlara gelir. Aynı zamanda selam, Allah’ın 
(c.c.) isimlerinden birisidir. Selamlaşma; insanların birbirleri ile karşılaştıkları zaman güzel söz ve iyi 
temennilerde bulunması demektir.

Selamlaşmanın bir adabı vardır. Konuşmaya hemen başlamadan önce konuşmacı öncelikli olarak 
selam verir. Yine küçük olanın büyük olana, yürüyen kimsenin oturan kişiye, az sayıda olan topluluğun 
çok sayıda olan topluluğa selam vermesi de selamlaşmanın adaplarındandır. 

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

İslam dini toplumsal dayanışmaya, birlikteliğe ve beraberliğe büyük önem verir. Kur’an-ı Kerim’de Müs-
lümanların Allah’ın (c.c.) ipine sımsıkı sarılmaları emredilir ki böylelikle parçalanmaktan ve bölünmekten 
uzak dursunlar. Yine Allah (c.c.) zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerle toplumsal dayanışmanın güçlenmesi-
ni sağladığı gibi bireylerin ilişkilerinde sevgi ve saygının hakim olması için selamlaşmanın gerektiği gibi 
yerine getirilmesini istemiştir.

Metinden aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Selamlaşmak bireyler arasında sevgi ve saygının hakim olmasını sağlar.

B) Zekat ve sadaka gibi ibadetler toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunur.

C) Allah (c.c.) Müslümanların bir arada olmalarını ve dağılmamalarını ister.

D) İslam’daki sosyal toplum anlayışı ekonomik çıkarlar üzerine kurulmuştur. 

Kurtuluş

Barış

Güven

Kutulardaki anlamlar aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Hakikat B) Selam C) Hayat D) Adap

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Selamlaşmanın belli bir adabı yoktur. Herkes istediği gibi selamlaşmada bulunabilir. 

2. Toplum olarak yaşayan insanların uyması gereken kurallardan birisi de selamlaşma adabıdır. 

3. Selam, Allah’ın (c.c.) isimlerinden birisidir. 

4. Küçüğün büyük olana selam vermesi İslam’daki selamlaşma ilkelerinden birisidir. 

5. Nezaket kurallarına dikkat eden bir birey selamlaşmaya önem verir. 

6. Selamlaşmaya dair Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir ayet bulunmamaktadır.

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

NE ÖĞRENDİK?

	✦ Mahremiyet ne demektir? Yazınız.

	✦ Nezaket kurallarına uygun ifadelerden üç tanesini yazınız? Yazınız.

2

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
Mahremiyet; bir kişinin bedeni, odası, elbisesi, eşyaları ve özel hayatının gizliliği demektir.

Vahit
Metin Kutusu
- Lütfen bakar mısınız?- Hata ettim, kusurumu bağışlayın.- Hayırlı geceler, Allah'a (c.c.) emanet olunuz.
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Öğreten Sorular -2 

1. (….)  Selamlaşma insanların birbirine söz veya işa-
retle esenlik dilemesi demektir.

(….)  Biriyle karşılaştığımız zaman onunla iletişim 
kurmanın ilk yolu selamlaşmaktır.

(….)  Selamlaşırken karşı taraf için sağlık, afiyet ve 
esenlik dilemiş oluruz.

(….)  Selam vererek karşı tarafa değer verdiğimizi 
ve ona karşı iyi niyetli olduğumuzu ifade ede-
riz. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-Y-D B) D-Y-D-D

C) Y-D-D-D D) D-D-D-D

2. “İnsanların özel hallerini araştırmayınız!” 

(Buhârî, Nikâh, 45)

Hadiste hangi alanın çiğnenmesi yasaklanmış-
tır?

A) Mahremiyet

B) Selamlaşmak

C) Konuşma adabı

D) Sofra adabı

3. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Selamlaşma sadece iki kişi arasında olurken bir grup 
halinde bulunan insanlara selam verilmez. 

B) Selamlaşmak hem bir nezaket kuralı hem de İslam 
dinine göre toplumda yaygınlaştırılması istenen bir 
davranıştır.

C) Hadislerde selamlaşma üzerinde durulmuş ve öne-
mine değinilmiştir.

D) “Selamünaleyküm” ifadesi selamlaşmanın bir örneği-
ni göstermektedir. 

4. 

“Selamünaleyküm” ifadesinin anlamı hangi şık-
ta hatasız olarak verilmiştir?

A) “Allah’ın (c.c.) gazabı üzerinize olsun.”

B) “Allah’ın (c.c.) rahmet ve bereketi üzerinize olsun.” 

C) “Allah’ın (c.c.) rahmet ve bereketi sadece benim üze-
rime olsun.”

D) “Allah’ın (c.c.) rahmet ve bereketi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) olsun.”

5. 

I. Selamünaleyküm

II. Merhaba

III. Hayırlı sabahlar

IV. İyi günler

Sınıfa girerken bir öğrencinin kutulardaki ifa-
delerden hangilerini söylemesi uygun olur?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) II-III-IV

D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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İletişim ve Konuşma Adabı - İletişim Adabı

Duygu, düşünce ya da bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına “iletişim” denir. İletişim sözlü, 
yazılı ve davranışlar yoluyla aktarılır. Sözlü iletişim insanların birbirleriyle konuşması şeklinde gerçekle-
şirken yazılı iletişim ise farklı şekillerde yazışmak suretiyle gerçekleşir. Davranışlarla yapılan iletişim ise 
jest ve mimiklerle olandır.

Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için gerekli olan nezaket kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Bu bağ-
lamda başkalarının özel mesajlarını okumaktan uzak durulmalı, iletişime başlarken ve sonra erdirirken 
gerekli saygı ve sevgi kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanılmalı, yüz yüze söylenmeyecek şeyleri elekt-
ronik ortamda yazmaktan sakınılmalıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A) Jest ve mimikler yazılı iletişimin önemli birer parçasıdır.

B) Ses tonu, beden duruşu ile yapılan iletişim davranışlarla yapılan iletişim kategorisine girmektedir.

C) Sözlü iletişim, insanların birbirleri ile sözlü olarak kurduklar iletişim türüdür.

D) Yazılı iletişim, değişik yazışma türlerini kullanarak gerçekleştirilen iletişimdir.

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

  ❃	 Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, muhatabın seviyesine uygun bir şekilde iletişim kurulmalıdır.

  ❃	 13 yaşından küçük olanların sosyal medya araçlarını kullanması yasak olduğu için bu yaştan 
küçük olanları sosyal iletişim araçlarından uzak tutmamız gerekir.

  ❃	 Sosyal medyada gereği kadar bulunulmalı, bağlılık derecesinde kullanmaktan sakınmalıyız.

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki başlıklardan hangisine ait olabilir?
A) İletişim adabı

B) Sofra adabı

C) Selamlaşma adabı

D) Yemek adabı

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Günümüzde iletişim sosyal medya aracılığı başta olmak üzere televizyon, telefon, mesaj 
ile sağlanmaktadır.

Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için öncelikli olarak iletişim esnasında gerekli olan neza-
ket kurallarına uyulması gerekir. 

İnternet yolu ile iletişim kurarken uymamız gereken birtakım sorumluluklar vardır. Bun-
lardan birisi de mesajlarımızın Türkçe ile ve Türkçe karakterlere uygun bir şekilde olma-
sıdır.

Telefonla görüşme yaparken öksürme durumu gerçekleştiğinde öncelikli olarak muha-
tabımızdan özür dilemeli sonra konuşmaya devam etmeliyiz. 

Telefon ile görüşmelerde konuşmayı çok uzun tutmalıyız.

İnternet üzerinden iletişimde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de başkalarının 
resimlerini onların izni olmadan yayımlanmaması sağlamalıyız. 

İletişim kurarken bireyler istedikleri ses tonuyla konuşmada bulunabilirler. 

İletişim hakkında verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini 
yazınız.

3

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
Y

Vahit
Daktilo Metni
D

Vahit
Daktilo Metni
Y
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İletişim ve Konuşma Adabı - Konuşma Adabı

Duygu ve düşüncelerimizi iletişim yolu ile başkalarına ifade ederken uymamız gereken kurallara 
“konuşma adabı” denir. Konuşurken açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmak, karşımızdaki insanın seviye-
sine uygun bir şekilde konuşmak başlıca konuşma adaplarındandır.

Konuşma anında sert ve kırıcı ifadeler kullanılmamalı, ses tonuna dikkat edilmelidir. Yalan ve günah 
sözlerden kaçınmalı, iftira ve gıybet içerikli konuşmalardan uzak durulmalıdır. 

Öğreten Sorular

“İnsanoğlunun her sözü aleyhinedir; ancak iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak yahut Allah’ı (c.c.) 
zikretmek müstesnadır.” 

[Tirmizî, Zühd 63, (2414).]

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?
A) Konuşurken muhatabımızın seviyesini göz ardı etmemeliyiz.

B) Konuşmalarımızı günah içerikli sözlerden uzak tutmamız gerekir. 

C) Yüksek sesle konuşmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

D) Konuşurken yüksek bir yerde bulunmak, dinleyenler açısından her zaman daha iyidir. 

Öğreten Soru 1  ve  2

“Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme!” (İbn Mâce, Zühd, 15)

Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki hadisle ilişkilendirilebilinir?
A) Konuşurken aceleci davranılmamalıdır.

B) Konuşmalarımız tane tane olmalıdır.

C) Kişi konuşmasında kırıcı ve sert olmaktan uzak durmalıdır.

D) Konuşurken öncelikli olarak büyüklere söz verilmelidir. 

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Düşünmeden konuşmak bizi her zaman başarıya götürür.

2. Konuşurken ses tonumuzu ortama göre ayarlamalıyız. 

3. Sınıfta konuşma yapmak istediğimizde öğretmenden izin almamıza gerek yoktur. 

4.
Konuşmalarımız konuşmanın yerine, zamanına ve karşımızdaki kişinin seviyesine uygun 
olmalıdır. 

5.
Konuşan kişinin sözünü kesmemeli, konuşma sırası bize geldiği zaman ise anlaşılır bir dil 
kullanarak konuşmalıyız.

3

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) pek çok hadisinde konuşma adabından bahsetmiştir.   

2. Konuşmalarımızda yer yer başkaları ile alay edilmesi konuşmaya değer katar.  

3.
Konuşma adaplarından birisi de sözü öncelikli olarak büyüğe bırakmaktır. Bu 
davranış büyüklere karşı olan saygıyı da göstermektedir. 

4. Boş ve faydasız konuşmalardan uzak durmalıyız.

5.
Konuşma adabını bilen bir kimse konuşmalarında bilgiçlik taslamaktan ve ken-
disini başkalarına karşı üstün gösterecek konuşma yapmaktan uzak durur.  

6.
Konuşmalarımızda anlaşılmayan yerleri  tekrar etmekten uzak durmamız gere-
kir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

4

Vahit
Metin Kutusu
1-3

Vahit
Metin Kutusu
2-4-5

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Öğreten Sorular  -3

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden 
birisi değildir?

A) Sözlü iletişim

B) Yazılı iletişim

C) Dumanlı iletişim

D) Davranışlarla iletişim

2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanı-
lan iletişim yöntemlerinden birisi değildir?

A) Mektup

B) Radyo

C) Sosyal medya

D) Rüya tabirleri

3. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Konuşmada sadece bir bireyin konuşması ve diğer 
kimselere söz hakkı tanınmaması konuşmacının 
üstün bilgisini gösterir. 

B) Bireyin duygu ya da düşüncelerini bir başkasına farklı 
metotlarla aktarmasına iletişim denir.

C) İletişimin güzel bir şekilde gerçekleşebilmesi için 
konuşan kişinin ses tonu ve anlatım şekli sözlü ileti-
şin kurallarına uygun olması gerekir. 

D) Konuşmacı, bir konu hakkında bilgi verirken sözü 
uzatmaktan uzak durmalıdır.

4. “Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa 
ya hayır söylesin ya da sussun.” 

(Buharî, Edeb, 3)

Buna göre;

 I. Allah’a (c.c.) iman eden bir kimse faydalı söz 
söyler.

 II. Kötü söz söyleyen bir kimse İslam dinini kabul 
etmeyen kimsedir.

 III. Müslüman, hayırlı söz söyler, günah içerikli 
konuşmalardan kaçınır. 

numaralandırılmış ifadelerden hangisi / hangi-
leri verilen hadisle ilişkilendirilebilinir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

5. “Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar, 
namazlarında derin bir saygı hâli yaşarlar. Anlam-
sız, yararsız şeylerden uzak dururlar.” 

(Mü’minûn Suresi, 1-3. ayetler)

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Namaz kılan Müslümanlar ahirette kurtuluşa erenler-
dir.

B) Kişinin ahirette kurtuluşa ermesinde etkili olan konu-
lardan birisi de boş sözlerden uzak durmasıdır. 

C) Mümin bir kimse anlamlı ve yararlı sözler söyler.

D) Güzel söz söylemek namaz kılmaktan daha üstün bir 
ibadettir. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 2İletişim ve Konuşma Adabı | Tane Tane 

1. “İnsanların birbirleri arasında gizlice konuşmaları-
nın çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, 
bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltme-
yi teşvik eden kimselerin bu maksatla yaptıkları 
gizli konuşmalar bundan müstesnadır. Kim bunu 
Allah rızası için yaparsa, elbette biz ona pek büyük 
bir mükâfat vereceğiz.” 

(Nisa suresi, 114. ayet)

Ayetten aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşı-
lır?

A) Söze başlarken öncelikli olarak konu hakkında araş-
tırma yapılması gerekir.

B) Konuşmalarımız yardımlaşmaya, iyiliğe, güzelliğe, 
dostluğa vb. konulara yönelik konuşmalar olmalıdır.

C) Oturarak konuşmak, konuşma adaplarındandır.

D) Kişi her zaman daha fazla konuşmaya ve kendisinin 
üstün olduğunu göstermeye çalışmalıdır.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Kültürümüzde konuşma adabı hakkında pek çok ata-
sözü bulunmaktadır.

B) Çevremizdeki insanlarla konuşurken onları üzecek 
konuşmalardan uzak durmalıyız. 

C) Gıybet içerikli konuşma İslam’ın istemediği bir 
konuşma türüdür.

D) Herhangi bir anlam taşımayan cümleler kurmak, 
konuşmanın daha da etkili olmasını sağlar. 

3. (….)  Konuşmak, insanlar arasındaki muhabbeti ve 
anlaşmayı sağlayan ilahi bir nimettir.

(….)  İnsanlar duygu ve düşüncelerini, istek ve şika-
yetlerini konuşma ile ifade ederler.

(….)  Bir kimsenin konuşma anındaki kullandığı dil 
ve üslup onun sahip olduğu konuşma ahlakı-
nı da belirler. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D B) D-Y-D

C) D-D-Y D) Y-D-D

4. “Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iffet ve 
namusunu koruma sözü verirse, ben de ona cen-
net sözü veririm.” 

(Buhârî, Rikâk, 23)

Buna göre;

Kişi konuşmalarına dikkat etmeli, dilini kötü söz 
ve ifadelerden korumalıdır. 

Ali:

Kişinin konuşmalarına dikkat etmesi cenneti 
kazanmasını sağlar.

Ahmet:

Konuşmanın etkili olabilmesi için çok kitap okun-
ması gerekir. 

Salih:

hangi öğrencinin söylemi verilen hadisle ilişki-
lendirilebilinir? 

A) Yalnız Ali

B) Yalnız Ahmet

C) Ali ve Ahmet

D) Ahmet ve Salih

5. 
“Ayağa kalkacaksan; iyi bir iş yapmak için kalk. 
Konuşacaksan hikmetli konuş. Oturacağın 
zaman da edeple otur.” Hacı Bektaş-ı Veli

(Turan Bozkurt, Hünkar Hacı Bektaşi Veli, s. 139.)

Buna göre ;

 I. Konuşmalarımız boş ve anlamsız olmamalıdır.

 II. Faydasız konuşmalar konuşma adabına aykırı-
dır.

 III. Kişi hikmetli konuşmalıdır.

hangi ifadeye / ifadeler yukarıdaki sözle ilişki-
lendirilebilinir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II  D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. “En faziletli insan kimdir?” sorusuna Hz. Muham-
med (s.a.v.) “Dilinden ve elinden Müslümanla-
rın emniyette olduğu kimsedir.” mukabelesinde 
bulunmuştur. 

(Buhari, İmân, 4-5)

Yukarıdaki hadis aşağıdaki ifadelerden hangi-
sini desteklemektedir?

A) Hiçbir faydası olmayan ve zarar veren konuşmalar-
dan uzak durulması gerekir.

B) İletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için top-
lumun eğitim seviyesinin yüksek olması gerekir.

C) Müslüman bir kimse hiçbir zaman konuşmayı iste-
meyen kimsedir.

D) Konuşmanın en temel adabı konuşma süresini çok 
uzun tutmaktır. 

7. 

I. Açık ve anlaışılır bir şekilde konuşmak

II. Konuşmada anlaşılmayan yerleri tekrar 
edip anlaşılır hale getirmek

III. Kibar bir ses tonuyla insanlara hitap 
etmek

IV. Az ve öz konuşmak

Kutulardaki ifadelerden hangisi ya da hangile-
ri konuşma adapları arasında değerlendirilir?

A) Yalnız III B) II ve III

C) I-II-III D) Hepsi

8. 
“Küçük olan büyüğe, binitli olan yaya yürüye-
ne, yürüyen oturana, sayıca az olanlar da çok 
olanlara selâm vermelidir.” 

(Buhârî, İsti’zân, 5-6)

Hadise göre;

 I. Selamlaşmanın bir adabı bulunmaktadır.

 II. Küçük olan birisinin büyük olana önce selam 
vermesi selamlaşmanın adabındandır.

 III. Sayıca az olanlar sayıca çok olanlara selam ver-
melidir.

 IV. Selamı sadece erkek olanlar birbirine karşı kul-
lanır. 

ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olma-
lıdır?

A) I-D, II-D, III-D, IV-D

B) I-D, II-D, III-D, IV-Y

C) I-Y, II-D, III-D, IV-Y

D) I-D, II-Y, III-D, IV-Y

9. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığı-
nız zaman birbirinizi seveceğiniz bir işi size haber 
vereyim mi: Aranızda selâmı yayınız.” 

(Müslim, Îmân, 93)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen hadisle 
ilişkilendirilemez?

A) Cennete sadece selamlaşan kişiler gidecektir. 

B) Bireylerin birbirini sevmesi onların gerçek anlamda 
iman etmeleri için önemli bir değerdir.

C) Selamlaşmak, bireylerin birbirini sevmesini sağlar. 

D) Cennete gitmenin yolu iman etmektir.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Sosyal medyada başkalarının fotoğraflarını onların 
izni olmadan yaymamalıyız.

B) Başkalarına ait mesajları okumak onların mahremi-
yet alanına izinsiz girmek demektir.

C) İnternet ve sosyal medyayı bağımlı olacak şekilde 
kullanmamalıyız.

D) Sanal ortamda iletişim kurarken gerçek hayatta gös-
terdiğimiz saygıyı göstermemize gerek yoktur. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Sofra Adabı

Yeme ve içme sırasında uyulması gereken kurallara “sofra adabı” denir. Sofra adabı arasında israf 
etmemek, yemeğe başlarken besmele çekmek,  önünden yemek bulunur. Aynı zamanda yemek bittik-
ten sora elhamdülillah demek ve elleri yıkamak da sofra adabındandır.

Öğreten Sorular

O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (herbiri) 
birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden 
yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. 

(En’am suresi, 141. ayet)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ayetle ilişkilendirilebilinir?
A) Bireyin, kendisine rızık olarak verilen her şeyi ölçülü ya da ölçüsüz bir şekilde kullanma hakkı vardır.

B) Kişi, kendisine sunulan nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır.

C) Allah (c.c.) adalet sahibi olan kimseleri sever.

D) Allah’ın (c.c.) sevdiği kullardan birisi de fakirlere yardım edendir. 

I- Sofrada yemek yerken uyulması gereken bir takım kurallar vardır. II- Bu karaıllara sofra adabı denir. 
III- Sofra adabı ile ile ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. IV- Sofrada yemek yemeden önce elleri yıkamak 
gerekmese de yemek yedikten sonra elleri yıkamak sofra adabındandır.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangisinde bilgi hatası yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV

Öğreten Soru 1  ve  2
1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Kişi sofrada yemek yerken istediği her yerden yiyebilir, bir başkasının tabağından izinsiz ala-
bilir.

2. İsraf, sofra adabına uymayan davranışlardan birisidir. 

3. Yemek yemeden önce ellerin yıkanması sofra adabındandır.

4. Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili herhangi bir ayet bulunmamaktadır.

5. Yemek yerken ya da bir şey içerken dikkat edilmesi gereken kurallar sofra adabını oluşturur. 

6. Yemeğe besmele ile başlanılması sofra adabından değildir.

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

NE ÖĞRENDİK?

✦ İletişim ne demektir? Yazınız.

 

✦ Sofra adaplarından üç tanesini yazınız.

 

3

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
Bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılması.(D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 519.)

Vahit
Metin Kutusu
- Yemeğe başlamadan önce elleri yıkamak- Yemeğe başlarken "Besmele" çekmek- Yemek yedikten sonra "Elhamdülilâh" demek
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SOFRA İLETİŞİM KONUŞMA SAYGI

EDEP BİSMİLLAH NEZAKET SELAM

SELAMLAŞMA ELHAMDÜLİLLAH SOFRA ADABI

B İ S M İ L L A H K Ö

E S E L A M L A Ş M A

R G L U I O P K P S İ

E S A Y G I J U I O L

K Y M T Ö V B E L F E

E İ L E T İ Ş İ M R T

T G G K O N U Ş M A İ

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

4

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen
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Öğreten Sorular -4

1. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz 
olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. 
Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” 

(Bakara suresi, 184. ayet)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ayetle 
ilişkilendirilebilinir?

A) Allah (c.c.) insan için rızık olarak pek çok yer yaratmış-
tır. İnsan ise istediği her şeyi yiyebilir. 

B) İnsan, yediği yemeğe dikkat etmeli, sadece helal ve 
temiz olan şeylerden yemelidir.

C) İnsanı kötülüğe sevk eden en kötü davranış kibirdir.

D) Konuşmalarında saygılı olmayan insan nezaket 
kurallarını ihmal etmiştir. 

2. 
(….) İslam dini insana yeme ve içme konusunda 
uyması gereken bir takım kurallar belirlemiştir.

(….) Kur’an-ı Kerim’de sofra adabı ile ilgili birta-
kım esaslar bulunmaktadır.

(….) İnsan, yemek yerken önünden yemelidir.

(….) Yemek yerken uyulması gereken kurallardan 
birisi de yenilen şeyin temiz ve helal olmasıdır.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-Y-D

C) D-D-Y-Y D) D-D-D-Y

3. Sofraya “Bismillah.” diyerek otururuz ve “………..” 
diyerek kalkarız.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması uygundur?

A) Sübhanallah

B) Hasbünellah

C) Elhamdülillah

D) Esteğfirullah

4. 
“Ey insanlar! Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rız-
kınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse (Allah’ın 
kendisine takdir ettiği) rızkı -geç de olsa- elde 
etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan (hak-
kıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. 
Helâl olanı alın, haram olanı terk edin!”

 (İbnü Mâce, Ticaret:2)

Hadisten;

 I. Kişi helal ve temiz olan şeylerden yemelidir.

 II. Kişi, üzerine düşen namaz ve oruç gibi ibadet-
leri aksatmadan yerine getirmelidir. 

 III. Haram olan gıdalardan uzak durulmalıdır.

 IV. Kişi helal yoldan kazanmak için çalışmasına 
gerek yoktur. 

hangi ifadeler çıkarılır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

5. 
I. Yemekten önce elleri yıkamak.

II. Yemek yerken israf etmemek.

III. Yemeğe besmele ile başlamak.

IV. Verilen nimetlere şükretmek.

Kutulardaki ifadelerden hangileri sofra ada-
bındandır?

A) I-II-III B) I-II-IV

C) II-III-IV D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler

Hz. Lokman (a.s.), kültürümüzde “Lokman Hekim” olarak da bilinir. Kur’an-ı Kerim’de kendisine hik-
met verildiğinden bahsedilir. Peygamber olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Davud (a.s.) 
zamanında yaşamış ve ondan ilim öğrenmiştir. Soyu Hz. Eyüp’e (a.s.) dayanır. Kur’an-ı Kerim’den Hz. 
Lokman’ın (a.s.) nasihatlerini öğrenmekteyiz.

1. Hz. Lokman (a.s.), “Lokman Hekim” olarak da bilinir. 

2. Hz. Lokman (a.s.), terzilik mesleği yaparak geçimini sağlardı.

3. Hz. Lokman (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de peygamber olarak anılan bir kimsedir.

4. Hz. Lokman (a.s.), Semud kavmine mensup bir peygamberdir.

5. Hz. Lokman (a.s.), Hz. Davud’un (a.s.) oğludur. 

6.
Hz. Lokman (a.s.), kendisine hikmet verilmiş bir kimse olup Hz. Davud’tan (a.s.) 
da ilim öğrenmiştir. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Sevgili oğlum!

Allah (c.c.) yolunda giden insanlara uy.

Allah (c.c.), yapmış olduğun her şeyin hesabını mutlaka soracaktır. Bunun az veya çok olması önemli 
değildir. Hiçbir şey Allah (c.c.) katında gizli kalmayacaktır.

Namazını kıl, iyiliği emret, insanları kötülükten vazgeçirmeye çalış ve başına gelenlere sabret. 

Gurura kapılarak insanlara tepeden bakma.

Ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah (c.c.) gurura kapılıp kendini beğenenleri sevmez.

Yürüyüşünde ölçülü ol ve konuşurken sesini yükseltme.

➣ Birey, Allah (c.c.) yolunda olan kimselerin yolundan gitmelidir.

➣ ?

➣ ?

➣ Kişi, kibirli yürümekten uzak durmalıdır.

➣ Allah (c.c.) böbürlenen kimseleri sevmez.

➣ ?

➣ Konuşma adabından birisi de kişinin ses tonuna dikkat etmesidir. 

➣ ?

Aşağıdaki ayetlerden çıkarılması geren temel mesajları soru işareti olan yerlere yazınız.

2

Vahit
Metin Kutusu
Allah (c.c.), insanları yaptıklarından dolayı sorguya çekecektir.

Vahit
Metin Kutusu
Allah (c.c.) her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. 

Vahit
Metin Kutusu
Kişi, karşılaştığı sıkıntı verici şeylerle sabretmelidir.

Vahit
Metin Kutusu
Davranışlarımızda ölçülü olmalıyız. 
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Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

Tahiyyat sözlükte selam vermek ve tazimde bulunmak anlamlarına gelir. Tahiyyat duası namazların ilk 
ve son oturuşlarında okunur. Halk arasında “ettehiyyatü duası” olarak bilinir. 

Tahiyyat duasının okunuşu: Tahiyyat duasının anlamı:

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının numarasını mavi papağanın yanına, yanlış olanlarının 
numarasını sarı papağanın yanına yazınız.

1. Tahiyyat duasında tevhit inancı bulunmaktadır. 

2. Tahiyyat duası Kur’an-ı Kerim’de geçen dualardan birisidir.

3. Tahiyyat duasında meleklere iman edildiğinden bahsedilir.

4. Namazların son oturuşlarında tahiyyat duası okunmaktadır. 

5. Tahiyyat duasında selamın, rahmetin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üzerine olması geçmekte-
dir.

6. Tahiyyat duasında ibadetlerin sadece Allah (c.c.) rızası için yapılmasının gerekliliği ifade 
edilir.

1

Vahit
Metin Kutusu
1-4-5-6

Vahit
Metin Kutusu
2-3
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Tahiyyat duasına ait olmayan ifadelerin yanına tik işareti (✓) koyunuz.

2

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Ünite Değerlendirme Testi

1.  I. Bir toplumun töresine uygun olarak bütün 
söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü 
kurallarına ……. denir..

 II İslam dini ……………. elde etmek için haram 
ve haksız kazançtan uzak durmamızı emreder.

Boşluklara sırası ile aşağıdaki kavramlardan 
hangileri yazılmalıdır?

A) I- nezaket, II- helal kazanç

B) I- adap, II- helal kazanç

C) I- töre, II- helal kazanç

D) I- nezaket, II- temiz kazanç

2. 

I- Bizler İslam dininin belirlediği şekilde birbi-
rimize karşı kibar ve nazik olmalıyız. II- Mesela 
birisinden bir şey isteyeceğimiz zaman rica 
ederek talebimizi ifade etmeliyiz. III- Bize yar-
dım eden birisine teşekkür etmeliyiz. IV- İstek-
lerimizi dile getirirken bazen ses tonumuzu 
yükseltebilir gerekirse de baskı uygulayabiliriz.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) I B) II

C) III D) IV

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış  bilgi içer-
mektedir?

A) İletişim araçlarını kullanırken Türkçe yazım kuralları-
na dikkat edilmesi önemli değildir. 

B) Derse geç kaldığımız zaman öğretmen ve arkadaşla-
rımızdan özür dilemeliyiz. 

C) Başkalarının sözünü kesmemeliyiz. 

D) Bize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da 
öyle davranmalıyız.

4. “Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi 
ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız 
şeyleri tamamen bilirim.” 

(Mü’minûn suresi, 51. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki adap türlerinden 
hangisi altında değerlendirilebilinir?

A) İletişim adabı

B) Sofra adabı

C) Konuşma adabı

D) Selamlaşma adabı

5. Hz. Muhammed (s.a.s.), Muaviye b. Ebi Süfyan’a 
(r.anh) bir tavsiyesinde şöyle demiştir:

“Eğer sen insanların gizli hallerinin peşine düşüp 
araştırırsan onları bozarsın yahut bozulmalarını 
çabuklaştırırsın.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb, 37.)

Buna göre;

 I. İslam’da mahremiyet konusu önemli olup bu 
alanın ihlal edilmemesi emredilmiştir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.), mahremiyet ilkesine 
önem vermiş ve konuyla ilgili olarak öğütlerde 
bulunmuştur.

 III. Mahremiyet alanına izinsiz olarak yapılan saldı-
rılar insanlar arası ilişkilerin bozulmasına sebep 
olur.

 IV. Mahremiyet ilkesi sadece gizli haller ile sınır-
lıdır. Aile ilişkileri ise mahremiyet alanına gir-
mez.

hangi ifade  verilen hadisle ilişkilendirilemez?

A) I B) II C) III D) IV

Ünite Değerlendirme Testi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval



116

6. İslam’ın üzerinde durduğu ilkelerden birisi de 
mahremiyettir. Mahremiyet sınırlarına giren konu-
lardan birisi de bir başkasının hatasını ve kusurunu 
araştırmamak, onun ayıp ve kusurlarını örtmektir. 
Başkasının ayıp ve kusurlarını örten böylelikle 
onun mahremiyet alanına girmeyen kimselerin de 
günahlarını Allah (c.c.) affeder ve onu cennetine 
koyar.

Metnin ana düşüncesini destekleyen ayet ya 
da hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cennet’te Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutan-
lar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan 
ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de, o kapıdan 
girerse  ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.

(Tirmizi, Savm, 55)

B) Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının 
(güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. 
Çünkü o, israf edenleri sevmez. 

(A’râf suresi, 31. ayet)

C) “Bir mümin, kardeşinin bir ayıbını görüp de örterse 
cennete girer.” 

(Nureddin el-Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VI, 372.)

D) Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size 
ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işi-
tendir, hakkıyla görendir. 

(Nisa suresi, 58. ayet)

7. 
I. Bir kimsenin odası onun mahremiyet ala-
nına girer. 

II. Özel hayat bir kimsenin kendisine ait olan 
ve başkasının izinsiz girmesine razı olmadı-
ğı hayattır.

III. Mahremiyet alanı kültürel bir durum olup 
insan onuru ile ilgisi bulunmamaktadır.

IV. Kişinin mahremiyet sınırlarının ihlal edil-
mesi İslam tarafından günah sayılmıştır.

Numaralandırılmış ifadelerden hangisinde bil-
gi yanlışlığı bulunmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

8. 
•	 Hz.	Muhammed	(s.a.v.),	peygamberli	görevin-

den önce de sonra da her zaman zararlı ve pis 
gıdalardan uzak durmuştur.

•	 Hz.	Muhammed	(s.a.v.)	haram	lokma	yemek-
ten sakınmış ve insanları da haram lokma 
yememeleri konusunda uyarmıştır.

•	 Hz.	Muhammed	 (s.a.v.)	 putlar	 adına	 kesilmiş	
bir etin yenmesinden sakınmıştır.

Yukarıdaki öncüllerden yola çıkarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşırız?

A) Yemeğe başlamadan evvel Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
salavat okunmalıdır. 

B) Sofra adabından birisi de helal ve temiz lokmaların 
yenmesidir.

C) Haram lokma sadece putlar adına kesilen etlerin yen-
mesinde olur.

D) İslam öncesi dönemde helal lokma kavramı bulun-
mamaktadır.

9. Ey iman edenler! Siz, bir yemeğe çağırılmadıkça, 
zamanını gözetmeksizin, Peygamber’in evleri-
ne girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. 
Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dal-
mayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber’i üzmek-
te, fakat o (size bunu söylemekten) utanmaktadır. 
Ama Allah, hakkı söylemekten çekinmez. ……. 

(Ahzab suresi, 53. ayet)

Ayetten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Bir yere davet edildiğimiz zaman oraya gitmeliyiz.

B) Zamansız bir şekilde bir başkasının evine izinsiz ola-
rak girilemez.

C) Sofra adabından birisi de yemek yenildikten sonra 
çok uzun süre orada kalmamak, ev sahibine sıkıntı 
vermemektir.

D) Konuşmalarımızda kibar olmanın yanı sıra kaba ve 
sert de olmalıyız.  

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1. (….)  Yemeğe başlamadan önce eller güzelce 
yıkanmalıdır.

(….)  Yemekten sonra eller yine güzelce yıkanmalı 
ve kurulanmalıdır.

(….)  Yemekten sonra Allah’a (c.c.) vermiş olduğu 
nimetlerden dolayı şükredilmelidir. 

(….)  Yemeği yerken başkasının tabağından izinsiz 
lokma alınmamalıdır.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-Y B) D-D-Y-D

C) D-Y-D-Y D) D-D-D-D

2. 
O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak 
davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsay-
dın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. 
Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua 
et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin 
zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü 
Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. 

(Al-i İmran suresi, 159. ayet)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki ilkelerden hangi-
sine ulaşılır?

A) Sofraya oturmadan önce ellerimizi yıkamamız gere-
kir.

B) İnsanlarla olan iletişimlerimizde kaba ve sert olmak-
tan uzak durmalıyız.

C) İletişimin en etkili yolu kısa ve öz cümleler kurmaktır.

D) Mahremiyet alanlarından birisi de kişinin aile ilişkile-
ridir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yanlış bilgi 
bulunmaktadır?

A) İslam dini her insanın mahremiyetini koruma altına 
almıştır. 

B) Akrabalarımızın kusurlarını araştırmak mahremiyet 
sınırlarını çiğnemek olarak değerlendirilemez. 

C) Kur’an-ı Kerim ve hadislerde özel hayatın ihlal edil-
mesinin doğru olmadığı ifade edilmiştir. 

D) Evler mahrem yani özel bölgelerdir ve buralara izin 
alınmadan girilmemesi gerekir. 

4. Hz. Ayşe (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şöyle 
buyurduğunu söyledi:

“Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yeme-
ğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladı-
ğı anda ‘baştan sona bismillah’ desin.” 

(Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime 47)

Buna göre;

 I. Sofra adabından birisi de yemeğe başlamadan 
önce besmele çekilmesidir. 

 II. Sofrada çok fazla yemek türünün bulunması 
doğru değildir.

 III. Yemek yerken sadece kendi önümüzden 
yememiz gerekir.

 IV. Yemekten sonra elleri yıkamak İslam’daki sofra 
adabı ile bağdaşmaz.

hangi ifade / ifadeler verilen hadisle ilişkilendi-
rilebilinir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) II ve III D) II ve IV

5. “Andolsun ki vaktiyle Lokman’a şu hikmeti ver-
miştik: Allah’a şükret, O’na şükreden kendi iyiliği 
için şükretmiş olur; nankörlük eden de bilmelidir 
ki Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü 
övgüye layıktır.” 

(Lokman suresi, 12. ayet)

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Lokman (a.s.), kendisine hikmet verilmiş bir kimsedir.

B) Kur’an-ı Kerim’de şükür kavramı üzerinde durulmak-
tadır.

C) Lokman (a.s.), Hz. Davud (a.s.) zamanında yaşamıştır. 

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

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Câbir (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şöyle buyurur-
ken dinledim dedi:

“Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele 
çekerse, şeytan adamlarına, ‘Burada ne geceleye-
bilir ne de yemek yiyebilirsiniz’ der.

Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şey-
tan adamlarına, ‘Geceyi geçirecek bir yer buldu-
nuz’ der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, 
şeytan kendi adamlarına, ‘Hem barınacak yer hem 
de yiyecek yemek buldunuz’ der.” 

(Müslim, Eşribe 103)

Yukarıdaki hadisi okuyan bir kimse;

 I. Yemeğe başlamadan önce besmele çekmeyi 
ihmal etmez.

 II. Eve girerken besmele çekmeye özen gösterir.

 III. Her gece namaz kılmayı kendisi için gerekli bir 
vazife olarak görür.

 IV. Ramazan orucunu tutmayı ihmal etmez.

numaralandırılmış ifadelerden hangilerini 
yapar?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

7. 
Hz. Muhammed  (s.a.s.), özellikle karı-kocanın, 
birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleri hususuna 
ayrı bir önem vermiştir. Bir hadiste Hz. Muham-
med (s.a.s.) “Kıyamet gününde insanların Allah 
nezdinde derecesi en fena olanı, karı-koca 
birbirine yakın olduktan sonra kadının sırrını 
yayan erkektir.” 

(Müslim, Nikâh, 123.) buyurmuştur.

Hadise göre;

 I. Mahremiyet alanlarından birisi de aile sırlarıdır.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) aile içi sırların korun-
masına ve aile mahremiyetinin zedelenmeme-
sine çok önem vermiş, bu bağlamda uyarılarda 
bulunmuştur.

 III. Aile sırlarını ifşa eden kişi Allah (c.c.) katında 
derecesini düşürmektedir.

 IV. Eşler razı olmasa bile aile içi mahremiyetler 
sadece yakın akrabalara anlatılabilir.

hangi ifade yanlış bilgi içermektedir?

A) I B) II C) III D) IV

8. İslamiyet mahremiyet konusu üzerinde durur ve 
mahremiyet alanlarının çiğnenmesine şiddetli bir 
şekilde karşı çıkar. Örneğin birsinin evine izinsiz bir 
şekilde girilmesini yasaklar, önce izin alınmasını 
sonra ise eve girilmesini emreder. Bu bağlamda 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle bir ayet bulunmaktadır: 
“……………………………”

Metindeki noktalı  yere anlam akışına göre aşa-
ğıdaki ayetlerden hangisinin yazılması gere-
kir?

A) Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve 
toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onla-
rın her biri Allah’a yönelmişlerdi. 

(Sâd suresi, 18. ayet)

B) Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç 
kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size 
kim yardım eder? Müminler ancak Allah’a güvenip 
dayanmalıdırlar. 

(Al-i İmran suresi, 161. ayet)

C) “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve 
içinde oturanlara selam vermeden başkalarının evle-
rine girmeyin.” 

(Nur Suresi, 27. ayet.)

D) İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu hal-
de, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan kork-
mayın, benden korkun. 

(Al-i İmran suresi, 175. ayet)

9. “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryü-
zünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini 
beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 
Yürüyüşünde tabiî (doğal) ol, sesini alçalt. Unutma 
ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” 

(Lokman suresi, 18-19. ayetler)

Buna göre;

Ali Küçümseyici davranışlar İslam tarafın-
dan yasaklanmıştır.

Mehmet: İletişimimizde ses tonumuza dikkat 
etmeliyiz.

Ahmet: Selamlaşırken büyüklerimize saygı gös-
termeliyiz. 

Soner: Kibirli yürümekten sakınmalı, doğal 
yürüyüş haline olmalıyız.

hangi öğrencinin söylemi verilen ayetlerle iliş-
kili değildir?

A) Ali B) Mehmet

C) Ahmet D) Soner

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1.  ❃	 Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. 
Çünkü o, israf edenleri sevmez. 

(A’râf suresi, 31. ayet)

 ❃	 Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 

(İsra suresi, 27. ayet)

Yukarıdaki iki ayet aşağıdaki adaplardan hangisi ile ilişkilendirilebilinir?

A) Selamlaşma adabı B) Sofra adabı C) Konuşma adabı D) İletişim adabı

2. 
(….) İslam dinine göre başkalarının eşyalarını izinsiz karıştırmak, mesajlarını okumak, yazışmalarına 
bakmak günah olarak kabul edilmiş ve mahremiyet alanına karşı yapılan bir suç olarak görülmüştür.

(….) Bir kişinin dolabı, çekmecesi, telefonu, cüzdanı onun özel eşyası olup mahremiyeti olarak kabul 
edilir.

(….) Kişinin özel eşyalarını izinsiz kullanmak onun insanlık onuruna da saldırı anlamı taşımaktadır.

(….) Nasıl ki kendimizin özel eşyalarının izinsiz kullanılmasını istemiyorsak biz de başkalarının özel 
eşyalarını izinsiz kullanmamalıyız. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y C) D-D-Y-D D) D-Y-D-D

3. Ömer İbni Ebû Seleme (r.a.) naklediyor:

“Ben Hz. Muhammed’İn (s.a.v.) korumasında yetişen bir çocuktum. Yemek yerken, elim yemek tabağının her 
yanına giderdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), bana şöyle buyurdu:

 “Oğlum, besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!” 

(Buhârî, Et`ıme 2)

Hadisten;

 I. Yemek yerken kendi tabağımızdan yemeli ve başkasının tabaklarına izinsiz olarak el uzatmamalıyız.

 II. Yemeğe başlamadan evvel besmele çekmeliyiz.

 III. Sağ elle yemeğe özen göstermeliyiz.

 IV. Yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.

sofra adabı konusuyla ilgili olarak verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II C) III  D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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4. Keşke Sen de Uyusaydın!

Hiç unutmam. Çocukluğumda ibadete çok hevesliydim. Geceleri kalkar ibadet ederdim. Yine bir gece vak-
ti, babamın yanında oturmuş Kur’an-ı Kerim okuyordum. Bütün gece gözümü hiç kırpmamıştım. Ev halkı da 
uykuya dalmış, mışıl mışıl uyuyordu.

Babama dedim ki:

- Bunlar kalkıp da Allah (c.c.) için iki rekât namaz kılsaydı iyi olmaz mıydı? Başlarını bile kaldırmadan ölü gibi 
uyuyorlar.

Babam bana dönerek şu cevabı verdi:

- Sevgili oğlum! Başkalarının kusurunu araştıracağına keşke sen de uyusaydın!   

(Sadi Şirazî, Hikmetli Hikâyeler, s. 80.)

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Kardeşlerimizin mahremiyet alanına girmekte bir günah yoktur.

B) Gece namazı kılmaktan uzak durulmalıdır.

C) Gündüz vakti ibadet etmeye önem verilmelidir.

D) Başkalarının kusurlarını araştırmaktan uzak durulmalıdır.

5. Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti. 

(Lokman suresi, 13. ayet)

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?

A) İletişim adaplarından birisi de konuşurken ses tonuna dikkat edilmesidir.

B) Selamlaşırken “Selamünaleyküm” demek gerekir.

C) Allah’a (c.c.) ortak koşmaktan sakınılmalıdır zira bu en büyük zulümdür.

D) İbadetlerimizi zamanında ve şartlarına uygun olarak yerine getirmemiz gerekir.

6. 

Selam, rahmet, bütün güzellikler ve iyilikler Allah içindir. Ey peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve 
bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah’ın iyi kullarına olsun. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan 
başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Tahiyyat duasından çıkarılabilecek ilkeler:

	❃ İbadetler sadece Allah (c.c.) rızası için yapılmalıdır.

 ❃ Bu dua ile Hz. Muhammed’e (s.a.v.) selam göndermiş oluruz.

 ❃ ?

Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk peygamlar olduğu inancını dile getirmiş oluruz.

B) Müslümanlar Ramazan orucunu bozacak davranışlardan uzak durmalıdır.

C) Tahiyyat duası ile Allah’ın (c.c.) iyi kullarına selam göndeririz.

D) Sadece Allah’ın (c.c.) tek olduğunu ifade etmek yeterli olup Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek 
gerekmez. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat 
etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman 
size, yapmış olduklarınızı haber veririm. 

(Lokman suresi, 15. ayet)

Yukarıdaki ayetten;

 I. Allah’a (c.c.) şirk koşma konusunda kimsenin sözü dinlenmez.

 II. Anne-babaya iyi davranılması gerekir.

 III. Dönüş sadece Allah’a (c.c.) olacak ve Allah (c.c.) da herkese yaptıklarını haber verecektir.

 IV. Anne-babanın iyi ya da kötü her isteğine boyun eğilmesi gerekir. 

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

2. 

I. Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât.

II. Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn

III. Esselâmu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

IV. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.

V. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Hangisi tahiyyat duasında yer almaz?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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3. (….) Sözlü iletişim, iletişim türlerinden birisi değildir. 

(….) Adap kurallarının pek çoğunu Hz. Muhammed (s.a.v.) bizlere bildirmiş ve bu kuralları bizzat yaşayarak da 
bizlere örnek olmuştur. 

(….) Hz. Lokman (a.s.) başta oğlu olmak üzere tüm insanlara yol gösterici nasihatlerde bulunmuştur. 

(….) İnsanları kıracak davranışlardan uzak durmamız gerekir. Eğer bir kimsenin kalbini kırdıysak ondan özür 
dilemeliyiz. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) Y-D-D-D C) D-Y-D-Y D) Y-D-Y-D

4. 

?

Soru işareti olan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin yazılması gerekir?

A) Nezaket B) Adap C) Edep D) Selam

5. 
Ali Hz. Lokman’ (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı hakkında 

kesin bilgi bulunmayan kimsedir.

Ahmet Bazı eski Arap kıssalarında (anlatımlarında ) Lokman’ın (a.s.) Âd kavmine mensup bir kimse 
olarak anlatılır. Ancak bu kimsenin Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen Lokman (a.s.) olup olmadı-
ğı bilinmemektedir. 

Ferdi
Hz. Lokman (a.s.), Hz. Davud’tan (a.s.) ilim aldıktan sonra peygamberlik görevine başlamıştır.

Orhan İslami kaynakların verdiği bilgiye göre Lokman (a.s.) İsrailoğulları’an mensup bir kimsedir.

Hangi öğrencinin Hz. Lokman (a.s.) hakkında verdiği bilgi yanlıştır?

A) Ali B) Ahmet  C) Ferdi D) Orhan

6. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi yanlışlığı bulunmaktadır?

A) Bir duygu ya da düşüncenin karşı tarafa aktarılmasına selamlaşma denir. 

B) Başkalarına karşı kibar ve saygılı davranmaya nezaket denir. 

C) Dinin gerekli görüp aklın da hoş karşıladığı şeyler adap olarak bilinir.

D) Bir kimsenin özel hayatının gizliliği mahremiyet konusuna girer.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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7.  

Sofra adabı ile ilgili olarak hangi uygulama yanlıştır?

A) Sadece yemekten önce elleri yıkamak.  

B) Yemeği küçük lokmalar halinde yutmak, büyük lokmalar almamak.

C) Yemek yerken israftan kaçınmak.

D) Ayakta bir şey yememeye ve içmemeye özen göstermek.

8.  ❃ “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) konuşması her dinleyenin rahatlıkla anlayabileceği şekilde açıktı.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb, 18)

	❃ “Konuştuğu zaman Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi.” 

(Buhârî, Menâkıb, 23)

Yukarıdaki hadisleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman konuşma adabı konusunda aşağıdaki ilkeler-
den hangisine ulaşırız?

A) Yüksek ses tonuyla konuşmaya özen göstermeliyiz. 

B) Konuşmalarımız açık, net ve anlaşılır olmalıdır.

C) Konuşurken muhataplarımızın yüzüne bakmaktan sakınmalıyız.

D) Konuşmalarımız çok uzun ve süslü ifadelerle donanmış olmalıdır. 

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

(Nisa suresi, 86. ayet)

Ayetten;

 I. İslam, selamlaşma üzerinde durur ve bu konuda bazı tavsi-
yelerde bulunur.

 II. Birisi bize selam verdiği zaman aynısıyla selam verebiliriz.

 III. Selam verirken daha güzeliyle selam vermek Kur’an-ı 
Kerim’in öğütlerinden birisidir.

hangi ifadelere ulaşılır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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10. “Sizden bir kimse bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm 
versin. Önce verdiği selâm, sonraki selâmından daha üstün değildir.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb, 139)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılır?

A) Selamlaşmayı sadece erkekler birbirleri ile yapar.

B) Bir yere girdiğimizde oradakilere selam vermemiz gerekir.

C) Selamı öncelikli olarak yaşı büyük olanlar vermelidir.

D) Selamlaşma sadece kapalı bir ortamda toplanan insanlar arasında yapılır. 

11.  I. İslam dini ....................................................... elde etmek için çalışmayı, haram yollardan uzak durmayı öğütlemiş-
tir.

 II. Sofra adabından birisi de kişinin yemeğe ....................................................... ile başlamasıdır.

 III. ....................................................... kelimesi,  selam vermek ve tazimde bulunmak gibi anlamlara gelir.

Noktalı yerlere sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangilerinin yazılması gerekir?

I
______________

II
______________

III
______________

A) helal kazanç selamlaşma Tahiyyat

B) helal kazanç besmele ezan

C) haram kazanç besmele Tahiyyat

D) helal kazanç besmele Tahiyyat

12.  I. Özel mesajları elektronik ortamlarda göndermekten uzak durulması gerekir.

 II. Sanal ortamdaki ilişkilerimize yüz yüze kurduğumuz ilişkiler kadar özen göstermeli ve gerekli ahlaki ölçüle-
re dikkat etmeliyiz. 

 III. Birisine göndermek istediğimiz bir mesajın başkalarına gitmemesi için gerekli olan titizliği göstermeliyiz.

 IV. Sanal ortamdaki mesajlarımız muhatabımız tarafından anlaşıldığı için saygı bildiren kelimeleri kısaltmalar-
da gönderebiliriz.

İnternet yolu ile iletişim kurarken yukarıdaki ilkelerden hangisinin yerine getirilmesi gerekir?

A) I ve II

B) I-II-III

C) II-III-IV

D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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	  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

	 Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

	 Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.).

	  Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

	 Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsana Değer Verme Bakımından Örnek Davranışları

	  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Aile İçi Eğitim ve Dayanışma Bakımından Örnek Davranışları

	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsraf ve Gösterişten Kaçınma Bakımından Örnek Davranışları

	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sosyal Barış ve Yardımlaşma Bakımından Örnek Davranışları

	 Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

	 Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

Kazanımlar
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

Hz. Hatice (r.a), Mekke’nin soylu ailesine mensup bir kadındı. Yüksek ahlak sahibi olup ticaret ile uğra-
şırdı. Sahip olduğu güzel ahlak ve iffetinden dolayı da kendisine “tahire” denirdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
ile ticaret konusunda anlaşmaya vardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice’nin (r.a) kervanını Busra’ya 
götürdü. Güzel kâr elde etti. 

Hz Hatice (r.a), Hz. Muhammed (s.a.v.) ile bir süre daha ticari ilişkilerine devam etti. Bu süreçte Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) daha iyi tanıdı. O’nun (s.a.v.) sahip olduğu üstün ahlakından etkilendi. İlerleyen 
süreçte ise ikisi evlendiler. 

Bu evlilik Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatına kadar toplam 25 yıl sürdü.  Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Hati-
ce’nin (r.a.) evliliklerinden dördü kız ikisi erkek olmak üzere toplam altı çocukları dünyaya geldi. Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) ilk doğan çocuğun ismi Kasım’dır ve bu sebeple kendisine “Ebu’l Kasım” yani 
“Kasım’ın babası” lakabı verilmiştir. 

Öğreten Sorular

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), evliliğin geçiminde tek sorumlu olan kişinin kadın olduğunu belirtmiştir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) aile bireylerinin birbirleri üzerinde sorumlulukları olduğunu ifade etmiştir. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) evliliği teşvik etmiştir. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca ailenin önemine dikkat çekmiştir. 

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) doğan ilk çocuğu ………………… sebebiyle Ebu’l Kasım denirdi.

Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağıdaki isimlerden hangisinin yazılması gerekir?
A) Abdullah

B) Kasım

C) Rukiye

D) Zeynep

Öğreten Soru 1  ve  2
1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1.
Hz. Hatice (r.a) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok sevmiş, her zaman O’nun yanında 
olmuş ancak ekonomik alanda gereken desteği vermemiştir. 

1.

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlik görevine başladığı zaman İslam davetini ilk 
kabul eden kişi Hz. Hatice (r.a) olmuştur.   

1.

3.
Hz. Hatice (r.a.) evlilikleri boyunca hep Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanında olmuş,  
onu hiçbir zaman terk etmemiştir.

1.

4.
Araplarda geleneklere göre bir erkek, dünyaya gelen ilk çocuğunun adıyla çağırı-
lırdı.  

1.

3

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) ihtiyarlık çağında Hz. Hatice (r.a.) ile tanışmıştır. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a) vefat ettikten sonra da her zaman onu hayırla ve güzel-
liklerle anmıştır.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) evlilikleri yirmi beş yıl sürmüştür. 

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile olan evliliklerinden doğan çocuklardan birisi de 
Ali’dir. 

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) evlilik süresince kadın ile erkeğin birbirleri üzerinde haklarının bulun-
duğu ifade etmiştir.  

6. Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sadece bir kez ticari ilişkide bulunmuştur. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.
4

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔



129

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.

Fatıma- Zeynep - Mekke – Kasım – tahire – Ebu Talip – Busrâ – Meysere – sorumluluk – 25

1. Hz. Hatice (r.a.) …………’de ticaretle uğraşan soylu bir aileye mensup bir kadındır.  

2. Hz. Hatice’nin (r.a.) doğan ilk çocuğun ismi ………….’dır. 

3. Hz. Hatice (r.a.) yüksek ahlak sahibi, iffetli bir kadın olduğu için tertemiz kadın anlamına gelen 
“…………..” sıfatını almıştır.  

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) amcası …………………. yanında ticaret yaprak ticari ilişkileri öğren-
miş ve bu alanda tecrübe sahibi olmuştur. 

5. Hz. Muhammed (s.a.v.), Suriye’de bulunan ……………….kentine kadar gitmiş, burada Hz. 
Hatice’nin ticari işlerini yapmıştır. 

6.
Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed (s.a.v.) yapılan ticari ilişkilerden oldukça memnun olmuş 
ve sonraki ticari işlemlerde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yardımcı olması için hizmetçisi  
………………….. görevlendirmişti.  

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Hatice’nin (r.a.) kurdukları evlilik sevgi, anlayış ve ………… 
esaslarına dayanıyordu.

8.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile kurduğu evlilik ……………….. yıl sürmüştü.

9. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızlarından birisinin ismi de …………..’tir.

10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ………………… dışındaki evladı hariç diğerlerinin hepsi Hz. 
Muhammed (s.a.v.) hayatta iken vefat etmişlerdir. 

5
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Öğreten Sorular -1

1. Ümmü Gülsüm

Rukiye

Zeynep

?

“Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kızları” başlığının 
tamamlanabilmesi için soru işareti olan yere 
aşağıdaki isimlerden hangisinin yazılması 
gerekir?

A) Ayşe B) Hatice

C) Fatıma D) Sevda

2. ❃ “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir 
sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlı-
ğının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz 
bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler 
vardır.” 

(Rûm suresi, 21. ayet)

❃ Hz. Muhammed (s.a.v.) her zaman evliliğe teş-
vik etmiş ve aile bireylerine düşen sorumluluk-
ları açıklamıştır.

Yukarıdaki ayet ve ifadeden aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılır?

A) Aile kuran bireyler hayatlarını sorumsuzca yaşama
hakkına sahiptirler.

B) İslam’da aile kurmak ve aile olmanın sorumluluklarını 
yerine getirmek önemlidir.

C) Evlilik sadece eski dönemlere ait olan bir olgudur.

D) Sorumluluk sahibi olmak sadece evli olan çiftlere
özgüdür. 

3.  (….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ticaret yapmaya
devam etme kararı alan Hz. Hatice (r.a.), tica-
rette Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yardım etmesi 
için hizmetçisi Bilal’i görevlendirdi. 

(….)  Hz. Hatice’nin (r.a.) hizmetçisi Hz. Muham-
med (s.a.v) ile yaptığı ticari ilişkilerde onun 
ne kadar üstün bir ahlaka sahip olduğunu 
anlamış ve durumu hemen Hz. Hatice’ye (r.a.) 
bildirmiştir. 

(….)  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zamanında ticarette 
ve hayatın diğer alanlarında doğru, dürüst ve 
güvenilir bir kimse bulmak oldukça zordu.

(….)  Hz. Hatice (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sahip 
olduğu üstün ahlakı gördükten sonra onunla 
evlendi.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-Y-D-D

C) Y-D-D-D D) D-Y-D-Y

4. Üç heyet, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gelerek,
onun ibadetini sordular. Kendilerine Allah Resu-
lü’nün ibadeti hakkında bilgi verilince, -Onun ibade-
tini az bulacaklar ki şöyle dediler: “Rasülüllah ile biz
bir olabilir miyiz! Onun geçmişteki ve gelecekteki
günahları bağışlanmıştır. İçlerinden biri tüm geceyi
namaz kılmakla geçireceğini, diğeri devamlı oruç
tutacağını ve üçüncüsü de evlenmeyeceğini ifade
ettiler.” Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.s.) bu duru-
mu öğrenince onları çağırıp şöyle buyurdu: “Allah’a
yemin olsun ki ben sizin Allah’tan en çok korkanı-
nız ve O’ndan en fazla sakınanızım; fakat zaman
zaman oruç tutar ve iftar ederim; namaz kılar ve
uzanıp yatarak istirahatte bulunurum; kadınlarla da 
evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden 
(benim ümmetimden) değildir.” 

(Buhari, Nikah, 1)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ifadelerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Evlenmemek İslam’daki ibadet türlerinden birisidir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) evlilik konusunda kendisinin
örnek alınması gerekir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) evlenmemeyi kendisine ilke
edinmek isteyen kimsenin davranışının uygun olma-
dığını ifade etmiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) evliliği teşvik etmiştir.
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Hz. Muhammed (s.a.v.) eşine her konuda yardımcı olurdu. Ev işlerinde yardımcı olur evin yükünü hafif-
letirdi. Eşinin yaptığı işlerde kusur bulmazdı. Bizler de evlilik hayatımızda Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ken-
dimize rehber edinmemiz gerekir.

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) ile eşi Hz. Hatice’nin (r.a.) evlilikleri sevgi, saygı ve sorumluluk üzerine kurulmuş-
tu. Evlilik süresince Hz. Muhammed (s.a.v.), eşini hiç kırmamış, ona karşı kaba ve sert olmamıştı. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) önemli konularda hep eşinin görüşüne başvurmuştu. 

“Allah bana ondan (Hz. Hatice’den) daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim Peygam-
berliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar malla-
rını esirgerken o malıyla bana destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasip etti.” 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 6, s. 117-118)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile evliliklerinden dolayı pek çok sıkıntı yaşamıştır. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) eşinin kıymetini bilirdi.

C) Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed’e (s.a.v.) iman edenlerdedir. 

D) Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed’e (s.a.v.) malıyla destek olmuştur.

Öğreten Sorular

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yanlış bilgi bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) eşine her zaman saygıyla yaklaşmıştır.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) eşinin görüşlerine önem vermiştir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) bazen eşine karşı olan sorumluluklarını ihmal etmiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) eşiyle huzurlu bir aile ortamı kurmuştur. 

Öğreten Soru 1  ve  2
1
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HATIRLAYALIM \ YAZALIM

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarının isimlerini yazınız?

 

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evlilik anlayışı nasıldı?

 

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) evliliğin sonuna doğru eşiyle ilgili çok sıkıntı yaşamıştır. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) eşi Hz. Hatice (r.a.) ile mutlu bir evlilik süreci yaşamıştır. 

3.
Hz. Hatice (r.a.) ile yirmi yıl evlilik süresi yaşayan Hz. Muhammed (s.a.v.), eşine her zaman 
destek vermiş, ev işlerinde yardımcı olmuştur. 

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) eşi vefat edene kadar onu hiç üzmemiştir. 

5. Hz. Hatice (r.a.), her zaman Hz. Muhammed’e (s.a.v.) destek olmuştur. 

6. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) iman edenlerden ilki Hz. Hatice (r.a.) olmuştur.

3
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ÖMER FATMA RUKİYE ZEYNEP

4

MUHAMMED OSMAN HATİCE ÜMMÜGÜLSÜM

RAMAZAN ABDULLAH KASIM EBUBEKİR
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Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?
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Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların eğitimiyle de yakından ilgilenmiştir. Onların güzel ahlak sahibi olma-
sı için gerekli olan her şeyi yerine getirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi çocuklarına değil her 
bir çocuğa aynı ölçüde sevgisini göstermiş, başkalarının çocuklarını da sevmiş ve onlarla ilgilenmiştir. 

Çocuklarından biri vefat ettiği zaman çok üzülmüş, göz yaşı dökmüştür. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuk-
ların bakımı ve yetiştirilmesiyle de yakından ilgilenmiştir. Çocuklarına güzel hitaplarla seslenmiş, onla-
ra “gözümün nuru” , “cennetin kokusu” demiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) erkek ve kız çocukları arasında asla ayırım yapmamıştır. Onlara adaletli ve eşit 
davranıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarını sevdiği gibi aynı zamanda saygı da göstermiştir. Onlara 
karşı olan sevgisini her zaman göstermiştir. 

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarına karşı çok iyi bir babaydı.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarını sever ve onlara saygı gösterirdi.  

3.
Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi çocuklarını sever, başkalarının çocuklarını 
sevmekten uzak dururdu.   

4. Cahiliye döneminde çocuklara karşı büyük bir sevgi vardı.  

5.
Hz. Muhammed (s.a.v.) erkek çocuklarını kız çocuklarından daha fazla sever, 
onlarla daha çok vakit geçirmeyi isterdi.   

6.
Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesiyle de yakından ilgi-
lenirdi.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
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TEST – 1Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) | Tane Tane 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) aile modelinde bulunamaz?

A) Sevgi

B) Saygı

C) Sorumluluk

D) Bencillik

2. “Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yeten kimse 
hemen evlensin; zira evlilik gözü haramdan en iyi 
koruyandır……” 

(Buhâri, Nikâh, 2-3)

Aşağıdaki yargılardan hangisi verilen hadisle 
desteklenebilir?

A) Evlenmek, İslam öncesi dönemlerde günah kabul 
edilen bir tutumdur.

B) Evlilik, İslam’dan önce bulunmayan bir kurumdur.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) evliliğe teşvikte bulunmuştur.

D) Evlenmeyen kimse Allah’a (c.c.) gerçek anlamda 
iman etmemiş demektir. 

3. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Hz. Hatice (r.a.) sahip olduğu üstün ahlakından dolayı 
kendisine “el-emin” denilirdi. 

B) Hz. Hatice (r.a.) ticaretle uğraşmıştır. 

C) Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed (s.a.v.) ticari ilişkiler 
içinde olmuştur.

D) Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed (s.a.v.) ile evlenme-
miştir. 

4. (….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarına karşı dai-
ma şefkat ve merhamet göstermiştir. 

(….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) cahiliye döneminin 
geleneklerinin aksine erkek ve kız çocukları 
arasında yapılan ayrıma karşı çıkmıştır. 

(….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün çocuklarına adil 
ve eşit davranmıştır.

(….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) her çocuğa gerekli 
saygıyı göstermiştir. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-Y B) D-D-Y-D

C) D-Y-D-D D) D-D-D-D

5. 
Hz. Ayşe’nin (r.a.) rivâyet ettiğine göre bir defa-
sında Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını sever-
ken ziyaretine İslâm’ın merhamet, şefkat ve 
nezaketinden uzak bir bedevî (çölde yaşayan 
kimse) geldi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukla-
rı çok sevdiğini görüp şaşırmış ve şöyle demişti:
“–Yâ Rasûlallah! Siz çocuklarınızı öper (sever) 
misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.” 
dedi.
Allah’ın evlat nimetine karşı bedevînin duygu-
suz ve duyarsızlığı, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok 
üzdü. Bunun üzerinde bedevîye:
“–Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati 
çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim!..”  

(Buhârî, Edeb, 22) buyurdu.

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi çocuklarını 
severdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını sever, ilgilenirdi.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), kız çocuklarını erkek çocukla-
rından daha fazla severdi. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarla vakit geçirmekten 
hoşlanmazdı. 

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) namazda iken bir çocuk 
ağlaması duyduğunda namazı kısa keserdi. Bir 
defasında evinde namaz kılarken çocuk ağlaması 
işitmesi üzerine namazını kısa tutmuş ve ev halkı-
na: “Onların ağlamalarının beni üzdüğünü bilmi-
yor musunuz?” buyurmuştu.

Yukarıdaki hadiste Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi özelliği öne çıkmaktadır?

A) Çocuklara karşı şefkat ve merhameti

B) Büyüklere karşı şefkat ve merhameti

C) Adaleti

D) Affediciliği
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7. Bir defasında Hz. Muhammed (s.a.v.), üzerine 
küçük abdestini yapan torununu:

“–Sen nasıl Rasûlullah’ın üzerine küçük abdest 
yaparsın?” diye azarlamaya ve dövmeye kalkan 
Ümmü Fadl’a:

“−Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet 
etsin!” buyurarak çocukların bu tür sıkıntılı halleri-
ne tahammül edilmesinin gerekliliğini ifade etmiş-
tir. 

(İbn-i Mâce, Tabir, 10)

Yukarıdaki hadise göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), hata yapan çocukların her 
zaman kınanmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları sever, onların hata-
larını affeder, onlara merhametle davranırdı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını her zaman kendi 
çocuklarından daha fazla sevmiştir. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), erkek evlatlarını kız çocukla-
rına öncelemiş, onlarla daha fazla vakit geçirmişti.

8. 
On yaşından itibaren on yılını Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) hizmetinde geçiren Enes (r.a.) 
şöyle der:
“Hz. Muhammed’e (s.a.v.) tam on sene hizmet 
ettim. Bana bir defa bile: «Öf!» demedi. Yap-
tığım bir şeyden dolayı: «Niye böyle yaptın?» 
diye azarlamadığı gibi, yapmadığım bir şey 
sebebiyle: «Şöyle yapsan olmaz mıydı?» da 
demedi.” 

(Buhârî, Savm 53)

Yukarıdaki hadisten Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Çocuklara kızmaz, onlara sevgiyle yaklaşırdı.

B) Önemli işlerde çocukların görüşlerine değer vermez-
di.

C) Kız çocuklarını daha az severdi.

D) Sadece kendi çocuklarına değer verirdi.

9. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir içecek getirilmişti. 
On dan bir miktar içtiler. Bu esnada sağ tara-
fında bir çocuk, sol tarafında ise sahabenin 
büyüklerinden yaş lı kimseler oturuyorlardı.  Hz. 
Muhammed (s.a.v.) sağındaki çocuğa büyük bir 
incelik ve nezaketle 
“–Müsaade eder misin, bu içeceği önce şu 
büyüklerine vereyim?” buyurdular. O akıllı 
çocuk da herkesi şaşırtan şu cevabı verdi:
“–Yâ Rasûlallah! Senden bana ikram olunan 
payımı hiç kimseye vermem!”
Bunun üzerinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ellerin-
deki içeceği önce o çocuğa verdi. 

(Buhari, Eşribe, 19)

Yukarıdaki olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi özelliği öne çıkmaktadır?

A) Çocukları önemsemediği

B) Çocuklara verdiği değeri

C) Büyüklere değer vermediği

D) Erkek çocuklarına daha çok önem verdiği 

10. Hz. Muhammed (s.a.v.), kızı Fatıma’nın (r.a.) evinde 
kaldığı bir gün, torunları olan Hasan ve Hüseyin su 
istediler. Hz. Muhammed (s.a.v.) önce Hz. Hasan’a 
su verdi. Fatıma (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
Hasan’ı daha çok sevdiği sonucuna vardı. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) de şöyle buyurdu:

“–Hayır! İlk defa Hasan istedi.” ve sonra da şöyle ilâ-
ve ettiler:

“–Bağış ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit mua-
melede bulunun. Eğer ben birini üstün tutacak 
olsaydım, kızları üstün tutardım.” (İbn-i Hanbel, I, 
101)

Yukarıdaki olaydan çıkarılması gereken sonuç-
lardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi çocukları ve 
torunları arasında adaletli davranırdı.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), kız çocuklarını her zaman 
daha çok sever, adalet konusunda onları daha üstün 
tutardı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi çocukları ile çok ilgilen-
mezdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklar arasında adaletli ve 
eşit davranırdı.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi çocuklarını sevdiği ve değer verdiği gibi torunlarını da çok sever ve onla-
ra değer verirdi.  Torunlarından birisi hasta olduğu zaman onunla ilgilenir, ihtiyaçlarının giderilmesi 
için çalışırdı. Onlarla şakalaşır, oyun oynardı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu sevgisi sadece torunları ile 
kısıtlı değildi. O (s.a.v.) bütün çocuklara karşı sevgi, merhamet, saygı gösterirdi.

Öğreten Sorular

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunları, onun gibi bir dedeleri olduğu için çok şanslıydılar. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), erkek torunlarını kız torunlarına tercih ederdi. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları arasında asla ayırım yapmazdı.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile ilgilenir, onların ihtiyaçlarını giderirdi.

Kutulardaki kazanımlar aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında değerlendirilmesi gerekir?

A) Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

B) Bir Komutan Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

C) Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

D) Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Öğreten Soru 1  ve  2
1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını çok evmiş ama aralarında erkek olanlarına daha 
fazla değer vermiştir. 1.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarıyla şakalaşırdı. 1.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına baba sıcaklığı ve şefkati gösterir, onlarla oyun 
oynar ve ilgilenirdi. 1.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları dünyaya geldiği zaman çok sevinmiş ve onların 
kulağına ezan okumuştur. 1.

3

HATIRLAYALIM \ YAZALIM

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarına karşı tutumu nasıl olmuştur?

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kız çocuklarının ismi nedir?

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.

Hz. Fatıma - kurban – Ümame’yi – Hz. Hüseyin’i - kız – İbrahim’i – şefkat – sünnet - Kadir

1. Hz. Muhammed, (s.a.v.) torunları dünyaya gelince onlar için ………………….kesmiştir. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.), kızı Hz. Zeynep’in (r.a.) kızı …………..çok severdi

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), zaman zaman torunları Hz. Hasan ve …………. sırtına alıp gezdirirdi.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) özellikle …….. çocuklarına ayrı bir önem verirdi. Zira cahiliye döne-
minde kız çocuklarına hiç değer verilmemesi bir adet olmuştu. 

5. Hz. Muhammed (s.a.v.), oğlu ………….. sağlıklı bir şekilde büyümesi için sütanneye vermişti. 

6.
.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ................... dışında bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir

4

Vahit
Metin Kutusu
kurban

Vahit
Metin Kutusu
İbrahim’i

Vahit
Metin Kutusu
kız

Vahit
Metin Kutusu
Hz. Hüseyin’i

Vahit
Metin Kutusu
Ümame’yi

Vahit
Metin Kutusu
Onlara karşı sevgi ve merhametle yaklaşırdı. Eğitimleri ile ilgilenirdi. Birlikte vakit geçirir, oyun oynardı. 

Vahit
Metin Kutusu
Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Zeynep

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
Hz. Fatıma

Vahit
Kurşun Kalem
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Öğreten Sorular - 2

1. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile vakit geçirmeyi 
çok severdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile oyun oynardı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile şakalaşırdı.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını çocuklarından 
daha fazla sever, özellikle erkek torunlarına ayrı bir 
önem verirdi.

2.  ❃	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı Fatıma’yı ziyaret 
etmesi, 

 ❃	 Kızı yanına girdiği zaman ayağa kalkması, 

  ❃	 Kızını sevmesi ve öpmesi, 

 ❃	 Kızını kendi yerine oturtması

Yukarıdaki kazanımlardan ulaşılacak sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları ile vakit geçirmezdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), başkalarının çocuklarına 
değer vermezdi.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını çok severdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kız çocuklarına değer 
verirdi.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

Çocuklarınıza ikram edin (onlara iyilikte bulunun) 
ve terbiyelerini güzel yapın.” 

(İbn-i Mâce, Edeb, 3)

Yukarıdaki hadisten;

Ali: Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların terbi-
yesine önem vermiştir.

Osman: Hz. Muhammed (s.a.v.),çocuklara iyilik-
te bulunulması konusunda uyarılarda 
bulunmuştur.

Ömer: Hz. Muhammed (s.a.v.), önemli konu-
larda çocuklarla görüşülmemesini iste-
miştir.

hangi öğrencinin / öğrencilerin söylemine ula-
şılır?

A) Yalnız Ali B) Yalnız Osman

C) Ali ve Osman D) Osman ve Ömer

4. 
Hz. Ömer (r.a.) şöyle anlatıyor:
“Bir gün Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gel-
miştim. Hüseyin’i sırtına oturtmuş, ağzına bir ip 
almış, ipin ucunu da Hüseyin’e vermişti. Hüse-
yin yürüyünce, O (s.a.v.) da dizleri üzerinde 
arkasından yürüyordu. Bu durumu görünce, 
“Ya Hüseyin, bineğin ne de güzel binek” dedim. 
Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu 
ki: “Ya Ömer, binici ne güzel desene!” 

(Hucviri, 165).

Yukarıdaki olaydan;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile vakit geçi-
rirdi.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile oynardı.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını severdi. 

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi torunları-
nı sever ve onlarla ilgilenirdi.

hangi ifadeye / ifadelere ulaşılır?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve IV D) I-II-III

5. 
Bir gün cemaatle namaz esnasında Hz. Muham-
med (s.a.v.) secdeye varır. Secde o kadar uzun 
sürer ki, arkasında namaz kılan kişiler ne oldu-
ğunu merak ederler. Olağan dışı bir şey oldu-
ğunu ya da vahiy geldiğini düşünürler. Namaz 
bitiminin ardından hemen durumu sorarlar. Hz. 
Muhammed (s.av.) ise şöyle cevaplar: “Hüseyin 
secdeye vardığımda sırtıma çıktı. Evde bu âde-
ti edindiğinden, onu sırtımdan atamadım ve 
böylece secde uzun sürdü”. 

(Buhari, Kitabu’s-Salat, 52)

Yukarıdaki olaydan ulaşılacak genel sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları ile sadece camide 
oyun oynardı

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını sever, onlarla ilgi-
lenir, oyun oynardı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece Hz. Hüseyin ile vakit 
geçirmeyi severdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), camiye torunlarının gelmesi-
ni istemezdi.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsana Değer Verme 
Bakımından Örnek Davranışları

Hz. Muhammed (s.a.v.) her konuda olduğu gibi aile ilişkilerinde de bizlere örnek olmuştur. Kur’an-ı 
Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rehberliği örnek alınmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir. O 
(s.a.v.) ailesine karşı çok iyi davranmış ve onların her türlü ihtiyacı ile ilgilenmiştir. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderildiği toplumda neredeyse her türlü insani değer 
ve insana değer verme yok gibiydi. Hz. Muhammed (s.a.v.) insana değer vermeyi öncelikle kendi aile-
sinde yaşamış ve bu konuda herkese örnek olmuştur. Hz. Muhammed’in (a.s.) ailesinde bireyler hedi-
yeleşirdi. Birbirini küçük düşürücü davranışlar sergilenmezdi. Birbirlerinin haklarına saygı duyarlardı. 
İnsanlar arasında ayrımcılık yapılmazdı.

Öğreten Sorular

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) insana değer vermeyi öncelikli olarak kendi ailesinde nasıl uygulan-
ması gerektiğini bizzat yaşamış ve bu konuda herkese örnek olmuştur. 

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderildiği toplum cahiliye döneminden kal-
ma insan onuruna aykırı olan pek çok davranışı sergilemekteydi.

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) eşine ve çocuklarına değer vermiş ve insan haklarına saygı duyul-
ması gerektiği konusunda pek çok uyarılarda bulunmuştur. 

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde bireyler birbirini sever, değer verir ve hediyeleşerek bir-
birlerine karşı olan sevgilerini gösterirlerdi. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-Y-D B) D-Y-D-D C) D-D-D-D D) Y-Y-D-D

1

Vahit
Oval



141

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

1.
Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda uyarı-
larda bulunmamış, onları kendi yaşamları ile baş başa bırakmıştır.

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.) insanî değerleri topluma yerleştirmek ve insan onurunu korumak, 
insan şahsiyetini zedeleyecek davranışlardan sakındırmak için gönderilmiş bir peygam-
berdir. 

3.
Aile içi ilişkilerin güzel bir şekilde devamı için aile büyüklerinin baskıcı yaklaşımı çok 
önemlidir. 

4.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderildiği toplum ahlaken çökmüş 
durumdaydı. 

.5
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderildiği toplumda her türlü adaletsizlik 
ve ahlaksızlık bulunan bir hayat anlayışı vardı.

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1.
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, insanlığa örnek olacak eşsiz güzel davranışlar 
sergilemişlerdir.  

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.), aile bireyleri içerisinde en çok erkek çocuklarını sevmiş 
ve onlara türlü türlü hediyeler almıştır. 

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), bizler için örnek bir şahsiyettir. 

4.
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.)   kişiliğinin ve ahlakının örnek alın-
ması gerektiği ifade edilmektedir. 

5.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek hayatı öncelikle ailesinde kendisini göstermiş-
tir. Bu bağlamda bizlerinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinin yaşamını okumalı 
ve kendimize örnek almalıyız.  

6.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinin örnek davranışlarından birisi de insana değer 
vermek olmamıştır.  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

3

2

Vahit
Metin Kutusu
1-3

Vahit
Metin Kutusu
2-4-5

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde olmayan davranışların yanına tik işareti (✓) koyunuz.

4

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Aile İçi Eğitim ve 
Dayanışma Bakımından Örnek Davranışları 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsraf ve Gösterişten 
Kaçınma Bakımından Örnek Davranışları

Eğitimli bireylerin kurdukları aile ve devletin huzur ve güven ortamı oluşturacağını bilen Hz. Muham-
med (s.a.v.) aile içi eğitime çok önem vermiştir. Çocuklarının ve torunlarının eğitimi için ne gerekiyorsa 
yapmıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evi aynı zamanda bir okul eviydi. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evinde İslam’ın emir ve yasakları anlatılırdı. Diğer taraftan da kadın ve çocuk-
ların eğitime dair faaliyetler düzenlenirdir. Kadınlar cevabını öğrenmek istedikleri soruları Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) gelip sorar böylelikle toplumun diğer fertleri arasında bu cevaplar yayılarak gereken bilgi 
herkese ulaştırılmış olurdur. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi gayet sade bir yaşam sürürlerdi. İsrafın her türlüsünden sakınırlardı. 
Ölçülü bir hayatları vardı. Mütevazı bir hayat sürmekle bizlere örnek olmuşlardı. O (s.a.v.) ve ailesi ihti-
yaç duymadıkları şeyleri almaktan sakınırlardı. 

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kız çocuklarının eğitime önem vermiştir.  1.

2. Hz. Muhammed (sa.v.) ve ailesi gayet sade bir hayat sürmüşlerdir. 1.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi israfın her türlüsünden sakınmışlar, mütevazı bir 
yaşam sürerek bizlere örnek olmuşlardır. 1.

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma (r.a.) evlenirken şaşalı ve gösterişli düğün 
yapmaktan sakınmıştır. 1.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evi aynı zamanda eğitim yuvasına dönüşmüştür. 1.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
1

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) temel hedeflerinden birisi de eğitimin her bir insana 
ulaştırılması ve eğitimli ailelerin oluşturulmasıydı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi çoğu vakti ayrı geçirirler ve birbirleri ile yeteri 
kadar ilgilenmezlerdi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) kız ve erkek ayrımı yapmadan tüm çocukların iyi bir 
şekilde eğitilmesini istemiş ve bu bağlamda elinden geleni yapmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) aile bireylerinin eğitimine büyük önem vermiştir.  

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zamanında kız çocukların eğitimine çok az önem veril-
diğinden Hz. Muhammed (s.a.v.) bu durumu ortadan kaldırmak için kızların eğiti-
mine de büyük önem vermiş ve kendi evini bir eğitim yuvasına dönüştürmüştür.

2 

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde şakalaşma kesinlikle bulunmazdı.

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-TURUNCU-SARI-MAVİ
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TEST – 2Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Aile İçi Eğitim ve 
Dayanışma Bakımından Örnek Davranışları  | Tane Tane 

1. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) hutbe verirken iken 
Hasan ve Hüseyin geldiler. Üzerlerinde birer 
kırmızı gömlek vardı. Yürüyorlar ve arada bir 
sürçüyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) minber-
den indi, onları taşıyarak önüne koydu ve sonra 
şöyle buyurdu: ‘Allah’ın, mallarınız ve çocukla-
rınız ancak bir imtihan vesilesidir’ sözü, haktır. 
Şu iki çocuğa baktım. Yürüyorlar ve sürçüyorlar. 
Sabredemedim ve nihayet konuşmamı keserek 
onları kaldırdım.” buyurmuştur. 

(Buhari, Sahih, Fiten, 20)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ifadelerden 
hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) camide çocukların oyun
oynamalarına izin vermezdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları sever ve onlara
değer verirdi. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi çocuklarını sever baş-
kalarının çocukları ile ilgilenmezdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında çocukların cami-
ye girmeleri hoş görülmezdi. 

2.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde israf konusu
?işlenmemektedir

A) O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit
çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (herbiri)
birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçim-
de yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden
yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat
israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. 

(En’am suresi, 141. ayet)

B) Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının
(güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. 
Çünkü o, israf edenleri sevmez. 

(A’râf suresi, 31. ayet)

C) Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, Peygamberleri hak-
sız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri
öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müj-
dele. 

(Al-i İmran suresi, 21. ayet)

D) Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik eden-
lerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir
harcamadır. 

(Furkan suresi, 67. ayet)

3. ❃	 Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile
evlendikten sonra  mütevazı yaşamaya devam 
etmişlerdi. Hâlbuki ticaret sayesinde güzel 
gelirler elde etmiş olmaları onları gereksiz har-
camaya sevk etmemişti. 

 ❃	 Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, ihtiyaç duy-
duklarını alırlar, fazlasını almaktan sakınırlardı.

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki ifadelerin 
hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), komşuluk ilişkilerine çok
önem verirdi. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.)  ve ailesi israf ve gösterişten
uzak dururlardı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi çok zengindi.

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde şaşalı bir hayat
yaşanırdı.

4. “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü
umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın
Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.” 

(Ahzab suresi, 21. ayet)

Buna göre;

I. İsraf II. Bencillik

III. Mütevazi yaşam IV. Eğitime önem

kutulardaki davranışlardan hangileri ayette 
altı çizili anlama zıt düşmektedir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. I- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinde israf yapma-
ma ve gereksiz harcamada bulunmamaya özen 
gösterildi. II- İsraf gereksiz yere harcamak, saçıp 
savurmaktır. III- Bu nedenle Allah (c.c) tarafından 
yasaklanmıştır. IV-  Hz. Muhammed’e (s.a.v.) göre, 
hangi konu olursa olsun, sınırı aşmak, ölçüsüz 
hareket etmek israftır. V- Ancak bireysel harcama-
larda kişi sınırsızca harcamada bulunabilir. 

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
lerinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) II B) III

C) IV D) V

6. 

Ali: Hz. Muhammed (s.a.v.) çok sade bir 
hayat sürdürmüştür.

Halil: Hz. Muhammed (s.a.v.) hiçbir zaman 
sade yaşantısını terk etmemiştir. 

Fatih: Hz. Muhammed (s.a.v.) kızlarını evlen-
diriken gereksiz harcamalar yapılma-
sına izin vermiştir.

Musa: Hz. Muhammed (s.a.v.) ev eşyala-
rı konusunda da israftan sakınırdı. 
Onun evine, ihtiyaç olmayacak eşya-
lar satın alınmaz, ihtiyaç olan eşyalar 
kullanılırdı.

Hangi öğrencinin söylemi Hz. Muhammed 
(s.a.v.) hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) Ali

B) Halil

C) Fatih

D) Musa

7. 
(….) Allah’a iman eden bir toplum oluşturmayı 
amaçlayan Hz. Muhammed (s.a.v.) eğitime ve 
öğretime büyük önem vermiştir. 

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) faaliyetlerinde 
ve sözlerinde bilgi, öğrenme, öğretme, verilen 
değer çok fazla yer tutar.

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eğitime verdiği 
değeri ifade eden pek çok hadis bulunmakta-
dır.

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eğitime verdiği 
destek sadece erkeklere özel olmuştur. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-Y-D-Y

C) D-D-D-Y D) D-Y-Y-D

8. And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet-
lerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hik-
meti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, 
müminlere büyük bir lutufta bulunmuştur. Hal-
buki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde 
bulunuyorlardı. 

(Al-i İmran suresi, 164. ayet)

Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?

A) Eşitlik B) Eğitim-öğretim

C) Adalet D) Saygı

9. Aşağıdaki ifadelerin hangisin bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi kadınların eğitimiyle 
yakından ilgilenmişlerdir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi israftan son derece 
uzak durmuşlardır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını sevmiş ve onların 
istediği her şeyi alarak mütevazı hayattan uzaklaş-
mışlardır.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesine her zaman sevgi ve 
saygıyla yaklaşmıştır.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sosyal Barış ve 
Yardımlaşma Bakımından Örnek Davranışları

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi sosyal barışı ve huzuru sağlayacak tutum ve davranışlarda bulunmuş-
tur. Bu bağlamda toplumun ihtiyaç içerisinde bulunan kesimle ilgilenmişler, maddi yardımda bulun-
muşlardır. Davetlere katılmışlar, cenaze olduğu zaman taziye işlemlerinde bulunmuşlardır. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) komşuluk ilişkilerine çok önem vermiştir. Komşularla iyi geçinilmesini istemiş, 
onlarla hediyeleşmiştir. Yetimlerle özel ilgilenmiş, haklarının korunması için gerekli olan tüm gayretleri 
göstermiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) akrabalık ilişkilerini titiz bir şekilde yürütmüştür. Yaşlılarla da özel ilgilenmiş, 
onlara karşı gerekli saygının gösterilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda uyarılarda bulun-
muştur.  

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

“Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin.” 
(Buharî, Edeb, 85.)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki hadisin mesajına ters düşmektedir?

A) Komşuları rahatsız etmemek

B) Komşulara saygılı olmak

C) Komşunun eşyasına zarar vermek

D) Komşunun sıkıntılı durumuyla ilgilenmek

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası vardır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumun muhtaçları ile ilgilenmekten uzak kalmışlardır. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi yetimlerin haklarını korumada çok titiz davranmışlardır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi ihtiyarlara gereken saygıyı göstermişlerdir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) komşuluk ilişkilerini zedeleyecek davranışların sergilenmesinden uzak durulmasını 
emretmiştir.

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1.
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi başkaları ile hediyeleşmemişler ancak hediye-
leşmeyi tavsiye etmişlerdir.  

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, ihtiyaç sahibi Müslümanlara maddi destek sağ-
layacak sosyal dayanışmanın oluşması için gerekli olan çabayı göstermişlerdir. 

3.
Hz. Muhammed (s.a.v.), hasta olan komşu ve akrabalarını ziyaret ederek sosyal 
barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır. 

4.
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, kimsesizlerin ihtiyaçları ile ilgilenmekten uzak 
kalmışlardır.   

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
3

yaşlılarla – Veysel Karanî’ye – yetim – yetime – örnek – sosyal  

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) ……………………. hırkasını hediye etmiştir. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi kimsesiz, ……….. ve öksüzlerle ilgilenmişlerdir. 

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde 
………… iyilik ve ikram edilen evdir. “

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi akrabalık ilişkilerinde de herkese …………….. olmuşlardır. 

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek alınacak davranışlarından birisi de ……………….. ilgilen-
mesidir. 

6. Büyükleri ziyaret etmek ……………..dayanışmayı arttır. 

HATIRLAYALIM \ YAZALIM

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yetimlere karşı tutumu nasıl olmuştur?

 

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ihtiyarlara karşı davranışları nasıldır?

 

4

Vahit
Metin Kutusu
Veysel Karanî’ye

Vahit
Metin Kutusu
yetim

Vahit
Metin Kutusu
yetime

Vahit
Metin Kutusu
ِörnek

Vahit
Metin Kutusu
yaşlılarla

Vahit
Metin Kutusu
sosyal

Vahit
Metin Kutusu
Kendisi de bir yetim olarak büyüyen Hz. Muhammed (s.a.v.), yetimlerin her türlü ihtiyaçları ile ilgilenmiştir. Onlara merhamet göstermiş, iyi davranılması konusunda ümmetini uyarmıştır.

Vahit
Metin Kutusu
İhtiyarların her türlü gereksinimi ile ilgilenilmesini isteyen Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumu bu konu eğitici nasihatlerde bulunmuştur. Onlara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşılmasını emretmiştir.

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔



149

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

NE ÖĞRENDİK?

✦ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) komşuluk ilişkileri nasıldır? 

 

✦ Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin israfa bakışları nasıldır?

 

✦ Hz. Muhammed (s.a.v.) ailesine ve çocuklarına karşı tutumu nasıl olmuştur?

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve komşuları ile iyi ilişkiler içinde olmuşlardır. 

5

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi vefat eden kimselerin cenazelerine katılmışlar, 
taziyelerde bulunmuşlardır. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisini görmeye gelen ancak görme imkanı bulamayan 
Veysel Karani’ye bir hırkasını hediye olarak göndermiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) yakın komşularla ile iyi geçinilmesini istemiştir.

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-TURUNCU-SARI-MAVİ

Vahit
Metin Kutusu
Komşuya eziyet verici davranışları yasaklamıştır. Komşulardan herhangi birisinin başına üzücü bir durum geldiğinde derdine ortak olmuştur.

Vahit
Metin Kutusu
İsrafın her türlüsünden sakınmışlardır. Hatta kızı Hz. Fatıma (r.anha) evlenirken çok sade bir çeyiz hazırlamıştır. 

Vahit
Metin Kutusu
Hz. Muhammed (s.a.v.) ailesi ve çocukları ile vakit geçirmeyi severdi. Onlarla hediyeler alırdı. Çocukları ile oyun oynar, eşine ev işlerinde yardımcı olurdu. Ailesine yük olmaktan sakınır, kendi işini başkasına yaptırmaz kendisi yapmaya çalışırdı. 
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Öğreten Sorular - 3

1. “Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi eş (ve ortak) 
tutmayın. Anaya-babaya, akrabaya, yetimlere, yok-
sullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 
arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinin malik oldu-
ğu kimselere (kölelerinize) iyilik edin. Allah kendini 
beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez.” 

(Nisa suresi 36. ayet)

Buna göre;

I- Komşularla iyi geçinmek

II- Akraba ilişkilerine önem vermek

III- Fakirlerin ihtiyaçları ile ilgilenmek

IV- İhtiyarlarla vakit geçirmemek

kuturlardaki davranışlardan hangisi verilen 
ayetle çelişmektedir?

A) I B) II C) III D) IV 

2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi yanlışlığı 
bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) komşuluk ilişkilerinin gerek-
tiği kadar yerine getirilmesi konusunda uyarılarda 
bulunmamış olması komşuluk ilişkilerinin gerekli 
olmadığını gösterir. 

B) Ailemize iyi davrandığımız gibi komşularımızla da iyi 
geçinmek ve yardımlaşmamız gerekir.

C) Komşu hakkı, dinimizde çok önemli bir yer tutmakta-
dır.

D) Aileden sonra hukukuna en çok riayet etmemiz gere-
kenler komşularımızdır.

3.  - “Vallahi (gerçek ve olgun anlamda) mümin 
değildir, vallahi mümin değildir, vallahi mümin 
değildir.”

 - Kim Ya Rasûlullah, diye sorduklarında, Hz. 
Muhammed (s.a.v.)  şöyle buyurdu:

 - Komşusu, belalarından emin olmayan kimse 
(mümin değildir). 

(Buhari, Edep, 29)

Hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılır?

A) İslam’da dikkat edilmesi gereken tek sosyal ilişki 
komşuluk ilişkileridir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) komşuluk ilişkileri konusunda 
gerekli uyarılarda bulunmuştur.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra komşuluk 
ilişkileri zayıflamıştır.

D) Sosyal barış ve huzurun sağlanmasının tek yolu kom-
şuluk iliklilerine önem verilmesinden geçer.

4. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimi-
ze saygı göstermeyen bizden değildir.” 

(Tirmizî, Birr, 15)

Buna göre;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) büyüklere gerekli say-
gının gösterilmesini istemiştir.

 II. İslam’ın sosyal hayata dair koyduğu esaslardan 
birisi de büyüklere saygı göstermektir.

 III. Büyüklere saygı gösteren kimsenin küçüklere 
sevgiyle yaklaşmasına gerek yoktur.

hangi ifade verilen hadisle ilişkilendirilebilinir?

A) Yalnız III B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

5. Öğrencilerden hangisinin söyleminde bilgi 
hatası bulunmaktadır?

A) Tuna: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi öksüz çocuklar-
la ilgilenmiştir.

B) Seda: Hz. Muhammed (s.a.v.) ihtiyarlara gereken say-
gının gösterilmesini istemiştir.

C) Ahmet: Sosyal huzurun sağlanması için Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) ve ailesinin yaşantıları örnek alınmalı-
dır.

D) Burak: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin hayatında 
öne çıkan değerlerden birisi de sadece kız çocukları-
na şefkat ve merhamet gösterilmesi olmuştur. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Hz. Hasan (r.a.) çok cömert ve adil bir kimseydi. Haksızlığa asla tahammülü yoktu. Babasının şehit edil-
mesinden sonra altı ay kadar halife (devlet başkanı) olarak görev yaptı. Ancak toplumsal birliğin sağ-
lanması için halifeliği bıraktı. 

Hz. Hüseyin (r.a.) hayatı boyunca haksızlıklarla mücadele etti. Toplumun huzurunu bölmek isteyen 
kimselere karşı dik duruşu ile herkese örnek oldu. Haksızlıklarla mücadele ettiği bir sırada Kerbela’da 
680 yılında şehit edildi.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu bu iki değerli torunu ile günümüze kadar 
devam etmiştir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu kızı Hz. Fatıma (r.a.) ile damadı Hz. Ali’nin (r.a.) çocukları olan Hz. Hasan 
ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir. Hz. Hasan Medine’de 625 yılında kardeşi Hz. Hüseyin ise 626 yılında 
aynı şehirde dünyaya gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu iki torunuyla özel ilgilenmiş, onlarla çok sık 
vakit geçirmiştir. 

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Öğreten Soru 1  ve  2

Hz. Fatıma, Bedir Harbi’nden sonra Hicret’in ikinci yılında Hz. Ali ile evlenmiş ve bu evliliklerinden ……… 
dünyaya gelmiştir. 

Metindeki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangileri yazılmalıdır?

A) Hasan ve Ahmet

B) Hasan ve Hüseyin

C) Hüseyin ve Ömer

D) Hasan ve Ali 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatım’nın büyük oğlu olup pek çok savaşta babasının 
yanında bulunmuştur. Babasının vefatından sonra ise altı ay kadar halife olarak tayin edilmiştir. Ancak 
toplumdaki kargaşanın dinmesi için altı ay sonra halifeliği bırakmıştır.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hasan B) Hz. Hüseyin C) Hz. Ali D) Hz. Fatıma 

Öğreten Sorular

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu kızı Hz. Rukiye (r.a.) ile devam etmiştir. 

Hz. Hasan (r.a.) adil, cömert, sabırlı, yumuşak huylu, yardımsever ve alçakgö-
nüllü bir insandı.

Hz. Hüseyin (r.a.) Medine şehrinde 625 yılına dünyaya gelmiş olup Hz. Hasan’ın 
kardeşidir. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarından birisi de Hz. Hüseyin’dir. 

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin arasında sadece bir yaş bulunmakta olup bu iki kardeş 
birlikte büyümüşler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gözetimi altında olmuşlardır. 

Hz. Hüseyin (r.a.) Kerbela’da şehit edilmiştir. 

3 

Vahit
Metin Kutusu
TURUNCU-MAVİ-PEMBE-SİYAH
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TEST – 3Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) | Tane Tane 

1. 1.

I. Adalat II. Cömertlik

III. Bencil IV. Yumuşak huylu

Kutulardaki sıfatlardan hangisi Hz. Hasan (r.a.) 
için uygun olmaz?

A) I B) II

C) III D) IV

2. Hz Hasan (r.a.) doğduğu zaman Hz. Muhammed 
(s.a.v.) hemen Hz. Ali’nin (r.a.) evine giderek: gide-
rek “Oğlumu bana getirin. Adını ne koydunuz?” 
diye sordu.  “Harb” ismini koyduklarını duyunca, 
bu ismi beğenmedi. (Zira bu isim savaş gibi şiddet 
içerikli bir anlamı vardır). Onun ismini Hasan ola-
rak değiştirdi.

((İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Saffe, I, 759<9

Yukarıdaki olaydan;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunu olduğunu duy-
duğu zaman çok sevinmiştir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) torununun ismini biz-
zat kendisi koymuştur.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları ile camide 
oynamaktan mutluluk duyardı.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece Hz. Hasan’ı (r.a.) 
çok severdi. 

hangi ifadelere ulaşılır?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) II-III-IV

3. 
(….) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hüseyin’in 
ismini kendisi koymuştur. 

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin doğduğu zaman her ikisi için 
de kurban kesmiştir. 

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin doğdukları zaman Hz. Fatıma’dan 
(r.a.) ihtiyaç sahiplerine sadaka dağıtmasını 
istemiştir.

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. hasan ve Hz. 
Hüseyin doğdukları zaman Hz. Fatıma’ya 
(r.a.), onların saçlarını kesip ağırlığınca 
gümüş olarak sadaka vermesini emretmiş-
tir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-Y-D

C) D-D-D-Y D) D-Y-D-Y

4. 
Sahabeden Üsame b. Zeyd (r.a.) şöyle bir olay 
anlatmaktadır: “Bir gece, bir iş için Peygambe-
rimizin evine giderek kapısını çaldım. Dışarıya 
çıktığında hırkasının altında iki kişi daha vardı. 
Bunların kimler olduğunu sorduğumda, hır-
kasını açarak Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin’i 
(r.a.) gösterdi ve şöyle buyurdu: Bunlar benim 
oğullarım, benim kızımın oğulları! Ey Allah’ım! 
Ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları 
sevenleri sevmeni niyaz ediyorum.” 

(Buhari, Menakib, 27.)

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarının terbiyesi ile ken-
disi ilgilenmiştir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), başkalarının çocukları ile 
vakit geçirmeyi istemezdi.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece Hz. Fatıma’yı severdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını çok severdi.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. Ali: Hz. Hasan (r.a.) çok cömert bir kimseydi.

Oğuz: Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin’den bir yaş 
büyüktür.

Ekrem: Hz. Hasan (r.a.) altı ay boyunca halifelik 
yapmıştır.

Özkan: Hz. Hasan (r.a.), etrafındaki kişiler tarafın-
dan şehit edilmiştir. 

Hangi öğrencinin söyleminde yanlış bilgi 
bulunmaktadır?

A) Ali B) Oğuz

C) Ekrem D) Özkan

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin sosyal huzu-
run sağlanması için toplumdaki büyüklere yete-
ri kadar saygı gösterilmesinin gerekliliği üze-
rinde durmuşlardır. Toplumun bir üyesi olan 
ihtiyarlara gerekli olan saygının gösterilmesi 
konusunda Hz. Muhammed’in pek çok hadisi 
bulunmaktadır. Bu hadislerden birisi ise şudur: 
…………………………………………………

Metindeki noktalı yere aşağıdaki hadislerden 
hangisinin yazılması gerekir?

A) Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihti-
yarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten... sana 
sığınırım.” 

(Müslim, Zikir 50)

B) “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu 
beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. ” 

(Müslim, Rada, 61)

C) “Allah (c.c.), yaşından ötürü bir ihtiyara saygı göste-
ren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfe-
der.” 

(Tirmizî, Birr, 75)

D) “Oruç bir (kötülüklere karşı bir ) kalkandır. Oruçlu, 
saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri 
kendisine sataşırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.” desin.” 

(Buhari, Savm, 2)

7. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
vardır?

A) Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan’dan sonra vefat etmiştir. 

B) Hz. Ali (r.a.) şehit edilmiştir.

C) Hz. Hasan (r.a.) bir müddet halifelik yapmıştır.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları ile çok yakından ilgi-
lenmiştir.

8. Müslümanlar içinde en hayırlı ev; içinde yetime 
iyi muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en 
kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir.” 

(İbn-i Mâce, Edeb, 6)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimler konusunda 
uyarılarda bulunmuştur. 

 II. Yetimlerin ihtiyaçları ile ilgilenilmesi gerekir.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların eğitimine 
önem vermiştir. 

 IV. Yetime kötü muamele edilen ev, hadislerde 
kınanmıştır.

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

9. “Bir kimse, müslümanların arasında bulunan bir 
yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götü-
rürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, 
Allah Teâlâ onu mutlakâ cennete koyar.” 

(Tirmizî, Birr, 14/1917)

Buna göre;

II. Yetimle ilgilenmek

I. Yetimi yedirmek

III. Yetimin bakımlarını üstlenmek

hangi davranışlar hadisin genel mesajlarına 
dahil olabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Hepsi 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden olup 3 ayettir. Kevser; bolluk, bereket, neslin çoğalması anlamına 
gelir. Kevser aynı zamanda cennetteki ırmağın da ismidir. Sure hem ırmaktan hem de Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) ilim, saadet, ve güzelliklerden bahsettiği için “Kevser” ismini almıştır. 

Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

Kevser Suresinin Okunuşu: Kevser Suresinin Anlamı:

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1. Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerinden birisi de Kevser suresidir. 

2. Kevser’in anlamlarından birisi de samimiyettir. 

3. Kevser suresi, Kur’an-ı Kerim’in son suresidir. 

4. Kevser suresi, toplam üç ayetten oluşmaktadır. 

5. Kevser suresinde tevhit inancı üzerinde durulur. 

6. Kevser aynı zamanda cennetteki ırmağın ismidir. 

1

Vahit
Metin Kutusu
1-4-6

Vahit
Metin Kutusu
2-3-5
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Öğreten Sorular  -4

1. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden birisidir.

B) Toplam ayet sayısı 3’tür.

C) İsmini içinde geçen “Kevser” kelimesinden almıştır.

D) Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatına dair bilgiler bulun-
maktadır.

2. Hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?

A) Ali: Cennetteki ırmaklardan birisinin ismi de Kev-
ser’dir.

B) Mehmet: Kevser, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu-
nu konu edinir.

C) Kerim: Kevser suresinde, Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe 
atılma kıssasından bahseder.

D) Sevim: Kevser suresinin içerdiği mesajlardan birisi de 
ibadetlerin sadece Allah(c.c.) için yapılması gerektiği-
dir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Kevser” sözcüğünün 
kelime anlamlarından birisi değildir?

A) ecel

B) bolluk

C) bereket

D) neslin çoğalması

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kevser suresi 
içinde yer almaz?

A) İnnâ a’taynâke’l-kevser.

B) Fesalli lirabbike verham

C) İnne şânieke hüvel ebter.

D) Fesalli lirabbike venhar.

5. Kevser suresinin isimlendirilmesinin sebebi 
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Sure ahiret hayatının aşamalarından bahsedildiği 
için “Kevser” ismini almıştır.

B) Surede tevhit inancından bahsedildiği “Kevser” 
ismiyle anılmıştır.

C) Sure Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilim, saadet, gibi birta-
kım güzelliklerin verilmdiğinden bahsettiği için “Kev-
ser” ismini almıştır.

D) Sure, Kur’an-ı Kerim’in son suresi olduğu için “Kevser” 
ismini almıştır.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1. “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyu-
nu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. ” 

(Müslim, Radâ`, 61)

Hadisten anladığımıza göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 
……………………….. tavsiye etmiştir.

Yukarıdaki metindeki noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi ile tamamlanmaması gerekir?

A) eşlere kaba davranılmamasını

B) eşlere iyi davranılmasını 

C) eşlere güzel davranılmasını

D) eşlere sert ve katı davranılmasını 

2. I-Hz. Hatice (r.a.) kendi kervanını ticarete götüre-
cek güvenilir bir kimse arıyordu. Zira o dönem-
lerde güvenilir bir kimse bulmak gerçekten çok 
zordu. II- Bu sırada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ebu 
Talip’in kervanını Suriye’ye götüreceğini haber aldı 
ve kendisi ile ticari iş birliği yaptı. III- Hz. Muham-
med (s.a.v.) Suriye’de bulunan Bursa şehrine vara-
rak gereken malları sattı ve iyi kar elde etti. Ha. 
Hatice’nin istediği malları da satın alıp getirdi. 
IV- Bu ticaretten son derece mutlu olan Hz. Hatice 
(r.a.) ticaret kervanlarını Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
teslim etti.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

3. Hz. Hatice’nin (r.a.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
yardım etmesi için gönderdiği hizmetçisinin 
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meysere

B) Bilal

C) Hamza

D) Abdullah

4. 
Hz. Muhammed’i (s.a.v.) bir eş olarak hayatını 
incelediğimiz zaman O’nun hanımlarına kar-
şı çok nazik ve kibar olduğunu görürüz. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) erkeklere her zaman eşleri-
ne karşı hayırlı ve güzel davranmalarını tavsiye 
etmiştir. 

Aşağıdaki hadislerden hangisi yukarıdaki met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Cennet’te Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutan-
lar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan 
ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de, o kapıdan 
girerse  ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.

(Tirmizi, Savm, 55)

B) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu 
en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı 
olanlardır. ” 

(İbni Mâce, Nikâh, 50)

C) “Müslümanlar içinde en hayırlı ev; içinde yetime iyi 
muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en kötü 
ev de yetime kötü muamele edilen evdir.” 

(İbn-i Mâce, Edeb, 6)

D) “Allah Teâlâ size ana babaya itaatsizlik etmeyi, veril-
mesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi 
istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi 
haram kılmıştır. Dedi kodu yapmayı, (gereksiz olarak) 
çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh (çir-
kin) kılmıştır.” 

(Buhârî, İstikrâz 19.)

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) kızlarından birisinin ismi değildir?

A) Rukiye

B) Zeynep

C) Ayşe

D) Ümmü Gülsüm

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimler hakkında şöyle 
buyurmuştur:

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını 
okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık 
ona sevap yazılır...” (Ahmed, V, 250)

Yukarıdaki hadisten Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşı ilerlemiş olanlara gere-
ken saygının gösterilmesi konusunda uyarılarda 
bulunmuştur. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimlerle ilgilenilmesi konu-
sunda teşviklerde bulunmuştur.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) erkek çocukların korunması-
na çok önem vermiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v) kız çocukların eğitimi ile 
yakından ilgilenmiştir.

7. 

II. Kasım

I. Abdullah

III. İbrahim

IV. Ali

Kutulardaki isimlerden hangisi Hz. Muham-
med’in erkek evlatlarından birisi değildir?

A) I B) II C) III D) IV

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile olan evli-
liği 25 yıl sürmüştür.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile olan evli-
liğinden toplam dört kız çocuğu dünyaya gelmiştir.. 

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile olan evli-
liğinden toplam üç erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile olan evliliği 
boyunca eşine son derece iyi ve kibar davranmıştır.

9. 
İbn-i Ömer (r.a.) şöyle anlatır:
“Hz. Muhammed (s.a.v.) (Medine’de minbere 
çıkıp) yağmur duası yaptığını ve daha minber-
den inmeden oluktan boşanırcasına şarıl şarıl 
yağmur yağdığını görünce, Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) mübarek yüzüne baka baka Ebû Tâlib’in 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkındaki şu şiirini 
hatırladım:
Beyaz, mübarek bir insandır O;
Yüzü suyu hürmetine yağmur istenir bulutlar-
dan.
Yetimleri doyuran, dulları koruyandır O.” 

(Buhârî, İstiskâ, 3)

Yukarıdaki metinden;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimlerle ilgilenirdi.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumun muhtaç kesi-
mine yardım ederdi.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) eğitim ve öğretime çok 
değer verirdi.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.9 kendi torunları ile sık 
sık oynardı. 

hangi sonuçlara ulaşılır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

10. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Hz. Muham-
med (s.a.v.) hakkında yanlış bilgi vermiştir?

A) İsmail: Hz Muhammed’in (s.a.v.) ilk doğan çocuğu-
nun ismi Kasım’dır. 

B) İbrahim: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra 
yaşayan tek evladı Hz. Fatıma’dır.

C) Hasan: Hz. Muhammed’in lakabı Ebu’l Kasım’dır.

D) Ethem: Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları ile vakit 
geçirmekten uzak dururdu.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine ilk vahiy geldi-
ğinde korku ve endişe içinde kalmış ve hemen 
eşi Hz. Hatice’nin (r.a.) yanına gitmiş ve olan biteni 
ona anlatmıştı. Bunun üzerine Hz. Hatice (r.a.), Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı durumun kötü bir 
şey olmadığını belirterek Hz. Muhammed’i (s.a.v.) 
teselli etmiş ve ona destek olmuştur.

Yukarıdaki olaydan;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) eşiyle önemli konuları 
görüşür ve ona anlatırdı.

 II. Hz. Hatice (r.a.) eşi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) her 
zaman destek olmuştur.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile bir 
süre beraber ticaret yapmıştır.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) genç yaşta vefat etmiş-
tir. 

numaralandırılmış sonuçlardan hangilerine 
ulaşılır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I-II-III

2. Enes (r.a.) şöyle anlatır:

“Vefatı anında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanınday-
dık. Bize üç defa:

«–Namaz konusunda Allah’tan (c.c.) korkun!» 
buyurdu. Sonra da şöyle devam etti:

«–Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah’tan 
(c.c.) korkun, iki zayıf hakkında Allah’tan (c.c.) kor-
kun. Onlar da dul kadın ve yetim çocuk. Namaz 
hususunda Allah’tan(c.c.) korkun!»

(Beyhakî, Şuab, VII, 477)

Yukarıdaki olaydan Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), yetimlerin korunmasını şid-
detle tavsiye etmiştir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunların eğitim ve öğretimi 
konusunda gereken hassasiyeti her zaman göster-
miştir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), namaz konusunda son ana 
kadar uyarılarda bulunmuştur.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), toplumdaki ihtiyaç sahibi 
olacak kimseler hakkında Allah’tan (c.c.) korkulması-
nı tembih ederek onlara gereken ilginin gösterilme-
sine dikkat çekmiştir. 

3. 

II. Fesalli lirabbike venhar.

I. İnnâ a’taynâke’l-kevser.

III. Kul hüvellâhü ehad.

III. İnne şânieke hüvel ebter.

Hangisi Kevser suresinden bir ayet değildir?

A) I B) II C) III D) IV

4. Hz. Muhammed (s.a.v) ve eşi Hz. Hatice (r.a.) 
hakkında;

Ali: Hz. Muhammed (s.a.v.), hayat arkadaşına her 
zaman her konuda yardımcı olmuş, onu hiçbir 
zaman yalnız bırakmamıştır. 

Oğuz: Hz. Muhammed (s.a.v.), eşine ev konuların-
da yardım etmiş, ev işlerinin hafiflemesini sağla-
mıştır. 

Kerem: Hz. Muhammed (s.a.v.), gerektiğinde kendi 
elbisesinin söküğünü kendisi dikmiş, ayakkabısını 
tamir etmiş, eşine yük olmaktan kaçınmıştır.

Halil: Hz. Muhammed (s.a.v.), eşinin yaptığı evde-
ki hataları sık sık dile getirmiş, gerektiğinde sert 
olmuştur. 

hangi öğrencinin verdiği bilgi doğru değildir?

A) Ali

B) Oğuz

C) Kerem

D) Halil

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) sosyal huzurun ve barı-
şın sağlanması için ailesiyle birlikte çaba sarf 
ettiği ve herkese örnek olduğu konulardan 
birisi de komşuluk ilişkileridir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.), pek çok hadislerinde komşuluk ilişkileri-
nin iyi olmasına değinmiş, kötü komşunun ahi-
rette cezaya uğrayacağını haber vererek kötü 
komşu olmaktan bizleri sakındırmıştır. 

Aşağıdaki hadislerden hangisi yukarıdaki met-
nin mesajları ile ilişkilendirilebilinir?

A) Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakma-
yanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah’ın ihtiyacı 
yoktur. 

(Buhârî, Savm, 8)

B) “Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek, insana 
günah olarak yeter.” 

(Ebû Dâvûd, Zekât, 45)

C) “Komşusu, zararından emin olmayan kimse (günahı-
nın cezasını çekmeden) cennete giremez. “ 

(Müslim, İman, 73)

D) “Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan 
değildir.” 

(HeysemîMecmeu’z-Zevâid, X, 248)

6. Cahiliye döneminde Arap toplumunda kadınlara 
değer verilmez ve onlara çok şiddet uygulanırdı. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bu duruma sert bir şekilde 
karşı çıktı. Hanımlara kötü davranan kimselerin 
aslında iyi ahlak sahibi olmayan kimseler olduğu-
nu beyan etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatında 
bir kez dahi hanımına şiddet uygulamamıştır. Bila-
kis eşine çok kibar davranmış ve eşlerine kötü dav-
ranan kimseleri de sık sık uyarmıştır.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarına şefkat ve merha-
metle yaklaşırdı. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını çok sever onlarla 
vakit geçirmekten mutluluk duyardı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), kadına şiddet uygulanması 
taraftarıydı.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), eşine değer verir ve onu 
severdi.

7. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklara saygı gösterirdi. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), kız çocuklarını neşe ve mut-
luluk kaynağı olarak görmüştür.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), yolculuktan dönünce ilk ola-
rak kızını ziyaret ederdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kız çocuklarına değer 
verirdi.

8. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hic-
ret (göç) etmeden önce Medine halkına İslam’ı 
öğretecek, onlara bu konuda eğitim verecek arka-
daşlarını göndermiştir. Medine’ye hicret ettikten 
sonra da Daru’l Erkam’ı bir eğitim-öğretim merkezi 
olarak kullanmıştı. Burada, Kur’an âyetleri okunu-
yor, yazılıyor, dinî bilgiler öğreniliyor ve bu bilgile-
rin pratik uygulaması yapılıyordu. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) sosyal huzurun sağlanması için eğitimli 
bireylerin olmasının zorunluluğunu biliyordu. Bu 
sebeple her fırsatta eğitim ve öğretim için gerekli 
olan çalışmaları yaptı.

Metinden;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) eğitime önem vermiş-
tir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların eğitimiyle 
yeteri kadar ilgilenmemiştir.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) sosyal huzurun sağlan-
ması için gerekli olan çalışmaları yapmıştır.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) bireylerin eğitimi için 
gerekli kurumları inşa etmeye gayret etmiştir.

hangi ifade çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

9. (….)  Cahiliye toplumun geleneklerine göre çocuk-
ları açıktan sevmek çirkin bir davranıştı.

(….)  Cahiliye döneminde kız çocukları, utanç kay-
nağı olarak görülürdü.

(….)  Hz. Muhammed (s.a.v.) kız çocuklarına değer 
verilmeyen bir zaman ve mekânda bütün 
çocuklara özellikle kız çocuklarına büyük bir 
sevgi göstererek kız çocukları hakkındaki 
yanlış ve ahlaksız anlayışı yıkmıştır. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-Y-D B) D-Y-Y

C) D-D-D D) Y-D-D

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Amr İbni Ahvas el-Cüşemî (r.a.), Vedâ haccında Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dinlediğini, Allah’a hamd (teşekkür) 
edip halka öğüt verdikten sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu söylemektedir: 

- Ashabım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve hima-
yenize verilmişlerdir. Kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde, onlar üzerinde zorbalık kur-
maya hakkınız yoktur…. 

(İbni Mâce, Nikâh, 3)

Yukarıdaki olaydan;

I- Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukların terbiyesi konusunda uyarılarda bulunmuştur. 

II- Hz. Muhammed (s.a.v.), eşlere iyi davranılmasını emretmiştir.

III- Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını çok sevmiş ve onlara değer vermiştir.

IV- Hz. Muhammed (s.a.v.), ev işlerinde kadınlara yardımcı olunmasının doğru olmadığını dile getirmiştir. 

hangi ifadelere ulaşılır?

A) I B) II C) III D) IV

2.  I. Komşunun ev halkına kötülük etmeyip, daima iyilikte bulunmak

 II. Komşunun bir ihtiyacı olduğu zaman onunla ilgilenmek, ihtiyacının giderilmesi için çalışmak

 III. Komşuyu el ya da dil ile kırmaktan sakınmak

 IV  Komşunun duvarından ya da penceresinden izinsiz ve gizlice bakmamak

Yukarıdaki paragraftaki ifadelerden hangileri komşuluk ilişkileri bağlamında yerine getirilmesi gere-
ken davranışlardandır?

A) I ve II B) I-II-III C) I-III-IV D) Hepsi

3. “Allah yolunda (cihad edilmesi için) sarf ettiğin para, köle azat etmek  (onu esaretten kurtarmak) için harcadığın 
para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya! İşte bunların 
içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı, ailen için harcadığın paradır. 

(Müslim, Zekât, 39)

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisinde geçen mesajlara aykırı 
düşmektedir?

A) Sıkıntısı olanlara yardımcı olmamak

B) Hanımın ihtiyaçlarını karşılamak için para harcamak

C) Allah (c.c.) yolunda yardımda bulunmak

D) Fakirin ihtiyaçlarını gidermek

4. 	❃ “Çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz.” (İbn Mâce, Edeb, 3.)

	❃ “Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz.” (Tirmizî, Birr, 33.)

Verilen iki hadisi birlikte değerlendirdiğimiz zaman aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?

A) Hiçbir babanın sevgisi anne sevgisi kadar olamaz. 

B) Anne-babanın çocuğa karşı ilk sorumluluğu ona güzel ahlakı kazandırmaktır.

C) Evlatların temiz kalpli olmasındaki en etkili kişi babadır.

D) Annenin çocuklar üzerindeki hakkı babadan daha çoktur.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşı için en hayırlı olandır. Allah katında komşuların en hayırlısı da 
komşusu için en hayırlı olanıdır. 

(Hakim (İbn Ömer’den) 250)

Buna göre;

 I. İslam’da arkadaş seçimi yapılırken iyi ahlaklı olanı tercih edilmesi gerekir.

 II. İslam komşuluk ilişkileri üzerinde durmuş ve komşuların iyi kimseler olması gerektiğine değinmiştir.

 III. Kötü komşunun kötülükleri sadece kendisini ilgilendirir. Bu sebeple kötü komşu ile birlikte olmanın bir 
sakıncası yoktur.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), komşuluk hakkında çeşitli uyarılarda bulunmuş ve komşuların iyi kimseler olması-
nın önemine değinmiştir.

hangi ifade verilen hadisle ilişkilendirilemez?

A) I B) II C) III D) IV

6. 
İslam’da komşuların birbirleri üzerinde hakları vardır. Buna komşuluk hakkı denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
ve ailesi de komşuluk hakları konusunda gösterdikleri davranışlarıyla bizlere rehber olmuştur. Bu bağ-
lamda Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Cibril bana komşu hakkını o kadar çok tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu komşuya vâris kılacak zan-
nettim.” 

(Buhari, Edeb,28)

Yukarıdaki metinden;

Ali: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi komşuluk ilişkilerinde bizlere örnek olacak tutum ve davranışlar sergi-
lemişlerdir.

Oğuz: Hz. Muhammed (s.a.v.) hadisleriyle komşuluk ilişkilerinin üzerinde durmuştur.

Hakan: Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece yakın akrabalar ile güzel ilişki içinde olunmasının gerekliliğini ifade 
etmiştir.

Ender: Hz. Muhammed (s.a.v.), komşuluk ilişkilerinin ve hukukun yüceliğine değinmiştir. 

hangi öğrencinin ifadesi çıkarılamaz?

A) Ali B) Oğuz C) Hakan D) Ender

7. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarının eğitimiyle ilgilenmiştir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların güzel ahlak sahibi olmaları için özen gösterir ve herkese de bu tavsiyede bulunurdu.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklara olan sevgisi sadece kendi çocukları ile kısıtlı olmayıp bütün çocukları içine alan bir 
sevgiye sahipti. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklara güzel hitaplarla seslenmekten kaçınırdı.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. 	❃ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Fatıma (r.a.) dışında bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişti. Bir 
baba olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) onların acılarını yaşamış ve eşi Hz. Hatice (r.a.) ile diğer çocuklarını sakin-
leştirmeye çalışmıştır.

	❃ Hz. Muhammed (s.a.v.) kızı Hz. Rukiye (r.a.) vefat edince küçük kardeşi olan Hz. Fatıma’yı ağlar görmüş ve 
buna dayanamayıp onun göz yaşlarını silerek teselli etmiştir.

Yukarıdaki yargılardan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kendi çocuklarını sever, başkalarının çocuklarını ise sevmezdi. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), akrabalık ilişkilerini koparmazdı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarına çok değer verirdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını çok severdi.

2. Öğrencilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında yanlış bilgi içeren cümle kurmuştur?

A) Erdem: Torunların eğitimiyle ilgilenmek Hz. Muhammed’in (s.a.v.) önem verdiği bir davranıştı. 

B) Ender: Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarıyla yakından ilgilendiği gibi torunlarıyla da yakından ilgilenirdi.

C) Ömer: Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları arasında ayırım yapmaz, hepsine adil davranırdı.

D) Hafsa:  Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kendi torunlarını çok sever, başkalarının çocukları ile vakit geçirmek istemezdi.

3. Halid b. Zeyd’in rivayet ettiğine göre bir adam Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek: “Ya Rasülüllah! Beni cennete 
sokacak bir ibadet söyler misiniz?” dedi. Rasülüllah şu cevabı verdi: “Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak 
koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim edersin (akraba ilişkilerini yerine getirirsin)” 

(Buhari, Zekât, 1).

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki hadisle ilişkilendirilemez?

A) İslam’ın üzerinde durduğu ibadetlerden birisi de namazdır.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), akrabalık ilişkilerinin yerine getirilmesi konusunda uyarılarda bulunmuştur. 

C) İslam, Allah’a (c.c.) herhangi bir şeyin ortak koşulmasını yasaklar.

D) Komşuluk ilişkilerine riayet eden bir kimse bu iyi davranışı sonucunda cennete girer.

4. Bir keresinde Hz. Hüseyin (r.a.) arkadaşları ile oynarken Hz. Muhammed (s.a.v.) ona rast geldi ve onu yanına 
çağırdı. Ancak Hz. Hüseyin (r.a.) gelmedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) onun yanına gitmek istediğinde ise Hz. Hüse-
yin (r.a.) kaçmaya başladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) gülerek Hz. Hüseyin’in (r.a.) peşinden koşup onu yakaladı. 
Onunla bir müddet oynadıktan sonra yanından ayrıldı. 

(Müstedrek, III, 177)

Yukarıdaki olaydan;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını severdi.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunları ile oyun oynardı.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını çocuklarından daha çok severdi.

hangi ifade / ifadeler çıkarılamaz?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve komşuluk” başlığına aşağıdaki davranışlardan hangisinin yazılması uygun 
olmaz?

A) Muhtaç olan komşulara yardımcı olmak

B) Önemli gün ve gecelerde komşuları ziyaret etmek

C) Komşuların sırlarını saklamak

D) Komşuların önemli eşyalarını izinsiz olarak kullanmak

6. Ebu Zerr (ra) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine şöyle tavsiye bulunduğunu anlatmıştır:

“Dostum Hz. Muhammed (s.a.v.) bana:

- Çorba yaptığın zaman suyunu bol koy. Sonra da komşularının haline bak. Muhtaç olanlara çorbadan bir mik-
tar götürerek iyiliğin dokunsun.’ diye tavsiyede bulundu.” 

(Müslim, Birr ve sıla ve’l-edeb, 143)

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukların iyi terbiye edilmesini istemiştir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), komşuluk ilişkilerine önem verirdi. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece yakın komşularla iyi geçinilmesini istemiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), arkadaşlık ilişkilerini sarsacak davranışlardan uzak durulmasını istemiştir. 

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) erkek çocukları küçük yaşta iken vefat etmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.), kızlarını evlen-
dirdikten sonra da onlarla yakından ilgilenmiş asla aralarındaki bağları koparmamıştır. Örneğin müşriklerin 
baskı ve zulümlerinden kaçarak kocasıyla Habeşistan’a hicret eden kızı Hz. Rukiye’yi (r.a.) sürekli özlerdi. Ken-
dilerinden bir süre haber alamadığı zaman Mekke’nin dışına çıkar ve Habeşistan’dan gelen kimselere kızını ve 
damadını sorar, onlar hakkında bilgi öğrenmeye çalışırdı. Bir keresinde Habeşistan’dan gelen bir kadına kızı-
nı ve damadını sordu. Kadın, onları gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu haber verince Hz. Muhammed 
(s.a.v.) buna çok sevindi ve Allah’a (c.c.) şükretti 

(Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, II, 297.)

Yukarıdaki metinden;

Ali:  Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarını çok severdi.

Recep: Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kız çocuklarını çok severdi. 

Numan: Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukları ile olan iletişimini her zaman sürdürürdü.

Enes: Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarına düşkündü.

hangi öğrencinin söylemine ulaşılamaz?

A) Ali B) Recep C) Numan D) Enes

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kız torunu olan Ümame çok hastalanmıştı. Durumu öğrenen Hz. Muhammed (s.a.v.) 
derhal Hz. Zeynep’in (r.a.) evine giderek Ümame’yi kucağına alıp sarıldı. Kısa bir süre sonra torunu kucağında 
can verdiği zaman Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine “Sen de mi ağlıyor-
sun Ey Allah’ın Resulü?” diye sorulduğunda; “Bu gözyaşları, Allah’ın insanların gönüllerine koyduğu merhamet-
tir. Göz ağlar, kalp üzülür. Biz ise sadece Rabb’imizin razı olacağı sözü söyleriz.” 

(Buharî, Cenâiz, 43)

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını kendi çocuklarından daha çok severdi. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarını çok severdi.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarına karşı merhamet sahibiydi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.), torununun vefatından dolayı çok üzülmüştü.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Mimarimizde Dinin İzleri - Camiler

Toplumu ilgilendiren her alanda dinin etkisini ve izlerini görmek mümkündür. Din; bilim, edebiyat, 
sanat, mimari ve musiki gibi pek çok alanı etkilemiştir. 

Camiler ve mescitler bazı ibadetlerin cemaatle zorunlu olarak yapılması için İslam’da inşa edilmiş yer-
lerdir. Buralarda namaz kılmanın dışında İslami eğitim ve öğretim de gerçekleştirilir. Mescidin camiden 
ayrıldığı yönü ise daha küçük ve minaresiz olmasıdır. 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra edindikleri mimari kazanımlarını cami mimarisinde de 
kullanmışlardır. Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yapı-
lan mimari eserlerde Türklerdeki cami mimarisinin en güzel örneklerini görürüz. 

İstanbul’daki Süleymaniye ile Sultan Ahmet Camisi, Edirne’deki Selimiye Camisi, Osmanlılar dönemin-
deki mimari güzelliği yansıtırken Ankara’daki Kocatepe Camisi ise Cumhuriyet dönemi mimari özelli-
ğini yansıtır. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1. Türklerdeki cami mimarisi Cumhuriyet dönemi ile gerilemiştir.  1.

2. Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra sahip oldukları mimari anlayışını camilere 
yansıtmışlardır.  1.

3. Camiler Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları mekânlardır.  1.

4. Cami kelimesi toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran anlamlarına gelir. 1.

5. Namaz vakitlerinde camiye gelen Müslümanlar birbirleri ile tanışma fırsatı elde 
ederler. 1.

1

Öğreten Sorular

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Camilerin mimari özelliklerinden birisi de minaredir. Müezzinin ezan okumak için çıktığı yerdir. Müezzi-
nin minaredeki ezan okuduğu ve genellikle minarenin ortasında bulunan yere ise “şerefe” denir. Cami-
lerin diğer bir mimari özelliği ise devasa büyüklükteki kubbeler olup bu yapılar caminin tavanında yer 
alan yarım daire şeklindedir. 

Camilerin dış mimarisi çok güzle olduğu gibi iç mimarisi de ayrı bir güzelliğe sahiptir. Camilerin içinde 
Kâbe yönünü gösteren ve kıbleyi belli eden yarım daire şeklinde “mihrap” bulunur. Cuma ve bayram 
namazlarında halkı bilinçlendirmek amacıyla hutbe okunması için yapılan “minber” vardır. Vaaz ver-
mek için ise hafifçe yüksek bir yere yapılan “vaaz kürsüsü” de caminin iç mimari bölümlerindendir. 

Türk mimarisinde camilerin sağlamlığının sanı sıra harika bir estetiğe de sahiptir. Camilerin içi genellik-
le ayet ve hadislerle süslenmiştir. Kelime-i tevhit ya da kelime-i şehadet gibi yazılarla duvarlar süslen-
miştir. Bu tür süsleme sanatı sonucunda “hat sanatı” doğmuştur. 

Öğreten Soru 1  ve  2

Öğreten Sorular

Yukarıdaki görsel cami mimarisinin hangi bölümünü yansıtmaktadır?
A) Kubbe B) Şerefe C) Minare D) Mihrap

Aşağıdakilerden hangisi cami mimarisinin bölümlerinden birisi değildir?
A) Minber B) Vaaz Kürsüsü C) Tuvalet D) Mihrap

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Öğreten Sorular  -1

1. Beylikler döneminden kalma Sivas’ın Divriği ilçe-
sinde bulunan …………. Türk mimarisini örnekle-
rinden birisidir.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) Selimiye Cami

B) Mescid-i Nebi

C) Ayasofya

D) Ulu Camii ve Dâruşşifâsı

2. Türklerdeki cami örnekleri aşağıdaki devletle-
rin hangisinde görülemez?

A) Osmanlılar

B) Selçuklular

C) Romalılar

D) Anadolu Beylikleri

3. Minare’nin mimari özelliği hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnce uzun yapıdadır.

B) Kıbleyi gösterir. 

C) Şerefe denilen bölümü barındırır.

D) Ezan okunan bölümdür.

4. Aşağıdakilerden hangisi cami mimarisinin iç
bölümlerinden değildir?

A) Mihrap

B) Şerefe

C) Minber

D) Vaaz Kürsüsü

5. ❃ Vaaz yapmak için inşa edilmiş bölümdür.

❃ Hafifçe yerden yüksek yapılır.

Hakkında bilgi verilen cami mimarisi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Şadırvan

B) Kubbe

C) Vaaz Kürsüsü

D) Minber

6. Aşağıdaki camilerden hangisi Cumhuriyet
döneminde inşa edilen camiye örnek olarak
gösterilebilinir?

A) Kocatepe Cami

B) Sultan Ahmet Cami

C) Ayasofya

D) Selimiye

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Cami mimarisinin ilk örneği Mescid-i Nebî’dir. 

Cami ile mescitler aynı mimari özelliklere ve bölümlere sahip iki farklı yapılar-
dır.  

 İslam mimarisi ile ilk ortaya çıkan eserlerden birisi de camilerdir.   

Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından beş vakit namazın cemaatle kılınması tavsiye 
edilmiştir.   

İslam inancına göre Cuma ve Bayram namazları camide cemaatle kılınması 
zorunlu olan namazlardır. 

Camiler her ne kadar Müslümanların hayatlarında önemli bir alana sahip olsalar 
da tarih boyunca pek çok anlaşmazlığın da merkezi olmuşlardır. 

2 

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-TURUNCU-SARI-MAVİ-SİYAH
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1. Camiler sadece namaz kılınmak için gidilmesi gereken yerlerdir. 

2. Toplayan, bir araya getiren anlamlarına gelen kelime camidir. 

3.
Namaz vakitlerinde Müslümanlar camilerde bir araya gelirler, topluca namaz 
kılarlar ve birbirleri ile tanışma imkanı elde ederler. 

4. Camiler Müslümanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir . 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.
3

mihrap - Osmanlılar – Mimar Sinan – minare – hat sanatı – şadırvan – Kubbe

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.
4

1. Edirne’deki Selimiye Cami’si …………………….. döneminde yapılmış bir camidir. 

2. Osmanlılar döneminde yetişmiş dünyaca ünlü mimarımız ……………………..’dır.

3. ………….; caminin tavanında yer alır ve yarım daire şeklindedir. 

4. Camilerin iç kısmında çeşitli ayet ve hadislerin, kelime-i şahadet ve kelime-i tevhidin güzel, 
süslü yazılması sonucunda “………………” ortaya çıkmıştır. 

5. Camilerin iç mimarisinden birisi de ……….tır. 

Hakkında bilgi verilen kavramları yanlarına yazınız.

5

Vahit
Metin Kutusu
Osmanlılar

Vahit
Metin Kutusu
Mimar Sinan

Vahit
Metin Kutusu
hat sanatı

Vahit
Metin Kutusu
mihrap

Vahit
Metin Kutusu
Vaiz

Vahit
Metin Kutusu
Vaaz

Vahit
Metin Kutusu
Hatip

Vahit
Metin Kutusu
Hutbe

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
Kubbe
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MİHRAP VAAZ KÜRSÜSÜ MİNBER ŞEREFE

İMAM CAMİ MESCİT VAAZ

OSMANLI MİNARE ŞADIRVAN KUBBE

M A H R A P H M

İ V A A Z F A İ

N M E S C İ T N

B E R C A M İ A

E K E L A M P R

R F E K U B B E

Ş E R E F E J K

M Ü E Z Z İ N L

Aşağıdaki kelimelerden hangileri bulmacada yoktur?

6

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen

Vahit
Dörtgen
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Mimarimizde Dinin İzleri - Medrese ve Hastaneler

Dinin etkisinin ve izlerinin görüldüğü alanlardan birisi de medreselerdir. Medreseler eğitim-öğretimin 
yapıldığı ilim yuvalarıdır. Dinin etkisinin olduğu bir başka mimari yapı ise dârüşşifalardır. Hastane ola-
rak bilinir. Özellikle ruh ve sinir hastalarının musiki ile tedavi edildiği bu ortamlar tıbbî muamelelerin 
yapıldığı kurumlardır. 

Dinimizde yardımlaşma ve dayanışma üzerinde çokça durulması sonucunda bu bağlamda pek çok 
mimari yapıla meydana gelmiştir. Su sebilleri, aşevleri, dâruşşifalar bunlardan bazılarıdır. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1. Medreseler ilim öğretilen kurumlardır. 

2. Dinin etkisi sadece medrese yapılarında kendisini göstermiştir. 

3. Dinin yardımlaşmaya önem vermesi zamanla mimari alandaki yapıların azalmasına sebep 
olmuştur. 

4. Dâruşşifalarda musiki ile tedavi yöntemleri kullanılmıştır. 

5. Konya’daki inşa edilmiş medreselerden birisi de Karatay Medresesi’dir. 

6.
Mimari eserler sadece taş ve topraktan ibaret yapılar olmayıp aynı zamanda bizim kültürü-
müz ve medeniyetimizdir. 

1

Vahit
Metin Kutusu
1-4-5-6

Vahit
Metin Kutusu
2-3
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Öğreten Sorular  -2

1. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Tarihimizde yapılmış ve günümüze kadar yapısını 
korumuş pek çok medrese bulunmaktadır.

B) İslam dininin izlerinin görüldüğü yerlerden birisi de 
medreselerdir. 

C) Medreseler hem eğitim ve öğretimin görüldüğü yer-
lerdir hem de sağlık hizmetinin sunulduğu mekân-
lardır. 

D) Darüşşifalar yani hastaneler, İslam’ın etkisinin görül-
düğü yerler arasında gösterilebilinir. 

2. Medreselerde pek çok bilim adamı yetişmiştir. Bu 
yerlerden birisi de Kayseri’deki ……………… ’dir.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazıl-
ması gerekir?

A) Karatay Medresesi

B) Sahabiye Medresesi

C) İnce Minareli Medresesi

D) Ulucami Medresesi

3. İslam dini yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok 
önem vermesi sonucunda ortaya çıkan yapılar-
dan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cami

B) Mescid-i Aksa

C) Kuba Mescidi

D) Aşevleri

4. 

Eğitim ve öğretimin bir milletin varlığını devam 
ettirebilmesi için olmazsa olmaz temel değer-
lerdendir. Bu bakımdan tarihimizde pek çok ilim 
adamı yetiştiren medreseler inşa edilmiştir.

Ali:

Eğitim ve öğretimin önemini bilen Selçuklu ve 
Osmanlılar, medrese” denilen eğitim-öğretim 
kurumları tesis etmişlerdir.

Oğuz:

Öğrencilerin söylemlerinden çıkarılacak ortak 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk medrese örnekleri Selçuklular zamanında inşa 
edilmiştir.

B) Geçmişimizde eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesi 
için pek çok medrese inşa edilmiştir.

C) Osmanlılar döneminde medrese geleneği Selçuklu-
lar dönemine göre daha da gelişmiştir.

D) Medreseler, İslam öncesi dönemde de bulunmakta-
dır. 

5. Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi olarak kulla-
nılan Kayseri Gevher Nesibe Dâruşşifa külliye, Ana-
dolu Selçuklu Hükümdarı I. Gıyâseddin Keyhusrev 
tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına 
yaptırılmıştır.

Aşağıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılır?

A) Kayseri Gevher Nesibe Dâruşşifa külliyesi, eğitim ve 
öğretim amaçlı yapılmış bir yapıdır.

B) Tıp ilmi en çok Anadolu Selçuklular döneminde iler-
lemiştir. 

C) Kültürümüzde hastaların iyileşmesi için yapılan yapı-
lar bulunmaktadır. 

D) İslam tarihindeki ilk darüşşia Anadolu Selçuklu 
Hükümdarı I. Gıyâseddin Keyhusrev tarafından yapıl-
mıştır.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1

1. (….)  Toplumu ilgilendiren her alanda dinin etkisini 
ve izlerini görmek mümkündür. 

(….)  Dinin etkilediği alanlardan birisi de musikidir.

(….)  Din, hiçbir zaman bilimi etkilememiştir.

(….)  Edebiyat alanında dinin etkilerini görmek 
mümkündür.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-Y-D

C) D-Y-D-D D) D-D-Y-Y

2. I- Namaz kılmak için camiye gelen Müslüman-
lar birbirlerinin sorunlarından ve sıkıntılarından 
haberdar olurlar. II- Camide buluşan Müslümanlar 
birbirlerinin dertleri için çözüm yolu ararlar, daya-
nışma içinde olurlar. III- Camiler, toplumsal bütün-
lüğü sağlayan kurumlar olarak dünyanın pek çok 
yerinde inşa edilmiştir. IV- Ancak zamanla camile-
rin bu görevi azalmış ve camilerin inşası durdurul-
muştur.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

3.  

Resim, caminin hangi bölümünü göstermekte-
dir?

A) Minare B) Mihrap

C) Vaaz Kürsüsü D) Minber

4.  

Türkler, İslam dinini kabul etmesiyle beraber 
önceden edinmiş oldukları mimari kültürü cami 
mimarisine de yansıtmışlardır. Böylelikle cami 
mimarisinde yeni bir anlayış başlamıştır. Türkler, 
bozkır kültüründe kullanılan çadırların şeklini Türk 
İslam mimarisindeki cami kubbelerinde de devam 
etmiştir.

Yukarıdaki paragraftan;

 I. Dinin etkisinin görüldüğü alanlardan birisi de 
mimaridir.

 II. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra cami 
mimarisinde yenilikler başlatmışlardır.

 III. Camiler eğitim ve öğretim yapılan ilim yuvala-
rıdır. 

 IV. Camilerdeki kubbe şekli, eski bozkır kültürün-
de kullanılan çadırlardan alınmış mimari bir 
şekildir.

hangi ifadeye ulaşılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Türklerde mimari yapının zirvesi Osmanlı Dönemi’n-
de olmuştur.

B) Selçuklular döneminde mimari yapı gerilemeye baş-
lamıştır. 

C) Osmanlılar döneminde yapılan camilerden birisi de 
İstanbul’daki Sultan Ahmet Camisi’dir.

D) Cumhuriyet döneminde de mimarisi çok güzel cami-
ler yapılmıştır.

Mimarimizde Dinin İzleri - Medrese ve Hastaneler | Tane Tane 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. Dünya çapında ünlü bir mimar olan Mimar Sinan 
(1489 - 1588) değişik bölgelerde toplam 375 tane 
mimari eser yapmıştır. Başyapıtı, “ustalık eserim” 
dediği……………………………’dir.

Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin 
yazılması gerekir?

A) Ulu Camisi

B) Kabe

C) Selimiye Camisi

D) Kocatepe Camisi

7. 

Türk cami mimarisinin estetik unsurlarından birisi 
de cami içlerinde ayet ve hadislerin güzel yazılarla 
süslenmesidir. Genellikle Allah (c.c.), Hz. Muham-
med (s.a.v.), dört halifenin isimleri estetik bir yazı 
ile yazılmaktadır. Bu tarz güzel yazım kültürümüz-
de ………………… doğurmuştur.

Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
si yazılmalıdır?

A) ebru sanatını

B) hat sanatını

C) minyatür sanatını

D) hitap sanatını

8. Aşağıdaki ifadelerin hangisin yanlış bilgi 
bulunmaktadır?

A) Camilerde Cuma ve Bayram namazlarında cemaati 
bilgilendirecek konuşmalar yapılır. 

B) Konuşmalarıyla millete dini bilgi veren kimseye vaiz 
denir. 

C) Caminin bölümlerinden birisi de mihraptır. 

D) Camilerin eğitim ve öğretim için kullanılması doğru 
değildir. 

9. 

Görselde aşağıdaki bölümlerden hangisi bulun-
mamaktadır?

A) Mihrap

B) Minber

C) Vaaz Kürsüsü

D) Şerefe

10. 

İslam dini yardımlaşma ve dayanışmaya büyük 
önem vermiştir. Bunun sonucunda pek çok yeni 
mimari yapı ortaya çıkmıştır. 

Ali:

Meydanlara yapılan su çeşmeleri, kültürümüzde 
ortaya çıkmış mimari yapılardan olup insanların 
su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştır.

Oğuz:

Dârüşşifalarda sadece ruhi sıkıntısı olanlar tedavi 
edilirdi.

Mümin:

Aşevleri, yoksulları doyurmak için kurulmuş yer-
lerdir. 

Ferdi:

Hangi öğrencinin söyleminde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Ali

B) Oğuz

C) Mümin

D) Ferdi

Vahit
Oval

Vahit
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Duygu ya da düşüncelerin kulağa hoş gelen sesler vasıtasıyla iletilmesine müzik ya da musiki denir. 
Etkili anlatım yollarından birisi de musikidir. İslam’da ölçülü bir şekilde eğlenmenin ve güzel vakit 
geçirmenin bir sakıncası yoktur.   

Cami musikisi ezan, kamet, sala gibi dini metinlerin makamla okunması sonucunda doğmuştur. Cami-
de ibadet amacıyla oluşturulan sese dayalı musikiye cami musikisi denir. Tesbih, mevlit ve ilahiler cami 
musikisinin ayrılmaz parçalarıdır. Mustafa Itrî, Hacı Arif Bey ve Dede Efendi gibi bestekârlar cami musi-
kisine büyük katkı sağlamışlardır.

Musikimizde Dinin İzleri - Cami Musikisi

Öğreten Sorular

Öğreten Soru 1  ve  2

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Cami musikisi İslam öncesi dönemlerde yaygın olan bir musiki türüdür.

B) Cami musikisinin gelişmesinde rol oynayan bestekarlardan birisi de Hacı Arif Bey’dir.

C) İslam, Müslümanların ölçülü olarak vakit geçirmelerini yasaklamaz. 

D) Etkili iletişim yollarından birisi de musikidir. 

Aşağıdakilerden hangisi cami musikisine ait bir parça değildir?

A) Tesbih

B) İlahi

C) Şiir

D) Mevlit

1

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Dede Efendi. cami musikisinin gelişmesinde rol oynamış ünlü bestekarlardan 
birisidir.  

Mevlit adlı meşhur eser, Hasan Çelebi tarafından yazılmıştır.   

Kandil gecelerini idrak etmek veyahut da vefat eden bir kimseyi anmak ama-
cıyla mevlit okutmak kültürümüze yerleşmiş bir değerdir.    

Mustafa Itrî Efendi, Tasavvuf musikisinin önde gelen bestekarlarından birisidir.   

Cami musikisinin önemli parçalarından birisi de ilahilerdir. 

Camilerde cami musikisini düzenlemek İslam’ın yasakladığı kötü davranışlardan 
birisidir. 

3 

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-SARI-MAVİ
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1. Sala; Kur’an-ı Kerim’in belli bir makam üzerine okunmasıdır.

2. İslam’ın etkilerini gördüğümüz alanlardan birisi de musikidir. 

3. Cami musikisinde ezan, kamet, sala gibi dini metinler belli bir makam içinde okunurlar. 

4. İnsanın doğasında kulağa hoş gelen sesleri dinlememe arzusu vardır. 

5. Vesîletü’n-Necât, mevlit alanında yazılmış en meşhur eserdir.  

6. Kur’an-ı Kerim’i farklı okumak sonucunda ortaya çıkan farklı makamlar İslam’a aykırı durum-
lardır.

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

NE ÖĞRENDİK?

✦  Türk İslam mimarisinde yapılmış meşhur medreselerden üç tanesini yazınız.

 

✦ Minber-Mihrap-Minare ne demektir? Tanımlayınız.

 

4

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
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K

Vahit
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Vahit
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Vahit
Metin Kutusu
*Konya’daki Karatay Medresesi*Sivas’taki İnce Minareli Medrese*Kayseri’de bulunan Sahabiye Medresesi

Vahit
Metin Kutusu
Minber: Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yere “minber” adı verilir.Mihrap: Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yere “mihrap” denir.Minare: Minare, namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ezan okumak ve sala vermek maksadıyla cami gövdesine bitişik olarak veya caminin hemen yanında inşa edilmiş yapılardır.
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Cami musikisine ait olanların başına ( C ) harfi yazınız. 

5

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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NE ÖĞRENDİK?

✦ Cami musikisi hakkında bilgi veriniz.

 

✦ Caminin dış mimari yapılarından iki tanesini yazıp tanımlayınız.

 

✦ Caminin iç mimari yapılarından iki tanesini yazıp tanımlayınız.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Cami musikisinin doğmasını sağlayan temel öğelerden birisi de salavatların belli 
bir makamla okunmasıdır.   

Türklerin İslam inancını kabul etmesi sonucunda dini musiki alanında da yeni 
gelişmeler yaşanmıştır.

Cami musikisinin gelişmesinde etkili olan kişilerden birisi de Yunus Emre’dir. 

Vesiletü’n Necât, yazılmış son mevlit türüdür. 

6

Vahit
Metin Kutusu
BEYAZ-TURUNCU

Vahit
Metin Kutusu
Cami musikisi, camide ibadet maksatlı faaliyetler esnasında oluşturulan sese dayalı bir musikidir. Cami musikisinde ilahi, tespih, ezan ve kametin önemli bir yeri vardır. 

Vahit
Metin Kutusu
Minare-Kubbe

Vahit
Metin Kutusu
Vaaz Kürsüsü, Mihrap



182

1.
Tevekkül, sabır gibi kavramların Türk halk müziğinde bulunması dinin bu müzik 
türü üzerindeki etkisini göstermektedir. 

2. Nefesler, tasavvuf musikisinin en güzel örneklerindendir.

3. İslam dininin etki alanlardan birisi de Türk pop müziğidir.  

4. Pir Sultan Abdal, cami musikisini başlatan ünlü bestekârımızdır.

5. Tasavvuf musikisinin bir parçası da kamet ve ezandır.   

6. Karacaoğlan’ın yazdığı türkülerde pek çok dini kavram bulunmaktadır. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1

Tasavvuf Musikisi- Türk Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği

Din anlayışından ortaya çıkmış musikiye “tasavvuf musikisi” denir. Tasavvuf musikisinin amacı insana 
Allah’ı (c.c.) hatırlatmaktır. Mevlevi ile Bektaşilerin ilahi ve nefesleri bu musiki türünün en güzel örnek-
leridir. 

Dinin izlerini Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinde de görürüz. Pek çok türkümüzde İslam’ın temel 
kavramları olan adalet, alçakgönüllülük, sabır, tevekkül gibi konular işlenmektedir. Pir Sultan Abdal ve 
Âşık Veysel gibi sanatçıların besteledikleri türküler de pek çok dini içerikli kavram bulundurmaktadır.

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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TEST – 2Tasavvuf Musikisi- Türk Halk Müziği ve  | Tane Tane 
Türk Sanat Müziği

1. 
Mecliste arif ol kelâmı dinle,

El iki söylerse, sen birin söyle,

Elinden geldikçe iyilik eyle,

Hatıra dokunup yıkıcı olma.

Karacaoğlan

Türküde aşağıdaki dini nasihatlerden hangisi 
bulunmamaktadır?

A) Namaz kılmak

B) Kırıcı ve yakıcı olmamak

C) Mümkün oldukça iyilikte bulunmak

D) Çok konuşmamak

2. 	❃ Pir Sultan Abdal

	❃ Karacaoğlan

	❃ Aşık Veysel

Yukarıdaki üç isim hangi alanda eser vermiştir?

A) Cami musikisi 

B) Türk Halk Müziği

C) Tasavvuf musikisi

D) Dini musiki

3. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası 
bulunmaktadır?

A) Türk halk müziğinde mütevazilik, sabır gibi dini kav-
ramlar sklıkla görülür. 

B) Süleyman Çelebi, “Türk Sanat Müziği” grubunda 
eserler yazmış bir kimsedir. 

C) İslami kavramların pek çoğu Türk halk müziğinde 
geçmektedir.

D) Dinî inançlarımızın izlerini Türk sanat müziği üzerin-
de görürüz. 

4.  ❃ Allah’ı (c.c.) yüceltmek amacıyla söylenir.

	❃ Her vakit namaz sonunda 33 defa Sübhânallah 
denir.

	❃ Sübhânallah dendikten sonra yine 33 defa 
Elhamdülillâh denir. 

	❃ Elhamdülillah dendikten sonra da 33 defa Allâ-
hü Ekber.” sözlerini belli bir makam üzere söy-
lenir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İlahi

B) Tesbih

C) Kamet

D) Ezan

5. 
(….) Tasavvuf musikisi İslam öncesi dönemler-
de yaygın olan bir musiki türüdür. 

(….) Tasavvuf musikisinin en güzel örnekleri 
Mevlevilerin ilahileridir.

(….) Tasavvuf musikisinin amaçlarından birisi 
de insanları eğlendirmektir.

(….) Tasavvuf musikisi din anlayışından ortaya 
çıkmış olan bir musiki türüdür. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D

B) Y-D-Y-D

C) Y-D-D-D

D) Y-D-Y-Y

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. “Musikimizde Dinin İzleri” konusunda;

 I. Mevlitler ve ilahiler Türk hal musikisi içerisinde 
değerlendirilmesi yanlış olur. 

 II. Alevi Bektaşilerdeki ilahiler tasavvuf musikinin 
örneklerindendir. 

 III. Yunus Emre, cami musikisinin en ünlü beste-
karlarındandır.

 IV. Hak, cennet, cehennem gibi kavramların Türk 
halk müziğinde kullanılması dinin etkisini gös-
termektedir.

hangi ifadede bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

7. 

I. Hacı Arif Bey

II.  Itrî

III. Süleyman Çelebi

IV. Aşık Veysel

Kutulardaki isimlerden hangisi farklı bir musiki 
türünde eser kaleme almıştır?

A) I B) II C) III D) IV

8. 
Dini 

Musiki

Cami

Musikisi ?

Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi-
nin yazılması doğru olur?

A) Tasavvuf Musikisi

B) Pop şarkıları

C) Şiirler

D) Ezgiler

9. 	❃ Mevlevi ilahileri

	❃ Bektaşi nefesleri

	❃ Mevlevi nefesleri

	❃ Alevi-Bektaşi ilahileri

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki musiki türle-
rinden hangisine aittir?

A) Cami musikisi

B) Tasavvuf musikisi

C) Türk halk müziği

D) Türk sanat müziği

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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İnsanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile kelimelerle yazıya dökmesi sonucu oluşmuş sanat 
dalına edebiyat denir. Türk milletinin de kendine özgü bir edebiyat anlayışı vardır. Masal, destan, hika-
ye, şiir ve menkıbe edebiyatımızın birer parçalarıdır.

12. yüzyıldan sonra İslam’ın etkisiyle yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu edebiyat türüne 
“İslami Türk Edebiyatı” denir. Bu eserler Allah’a (c.c.) hamd ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salavat ile başla-
yıp yine Allah’ın (c.c.) yardımıyla tamamlandığı belirtilir. 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

1. Destanlar Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır.  1.

2. Duygu ve düşüncelerin yazıyla ve kelimelerle aktarılma sanatına edebiyat denir.  1.

3. Türk edebiyatının doğuşu Abbasi Devleti ile başlamıştır.    1.

4. Türk milletinin kendi özgü bir edebiyat sanatı bulunmamaktadır. 1.

5. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız ifadeler Türkçenin zenginleşmesine 
engeldir.  1.

6. Türk edebiyatında on ikinci yüzyıldaki İslam’ın etkisiyle Türk İslam Edebiyatı diye 
yeni bir edebiyat akımı oluşmuştur. 1.

1

Edebiyatımızda Dinin İzleri 

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

Anadolu’ya Gelmeden Önceki Edebiyatımızda 
Dinin İzleri 
Anadolu Türk Edebiyatında Dinin İzleri

İslam dininin ilk izlerinin görüldüğü eser Yusuf Has Hacib’in yazmış olduğu “Kutadgu Bilig” adlı eserdir. 
Kitabın ismi “Mutluluk veren bilgi” demektir. Devleti yöneten kimselerin gerçek görevlerinin halkı mut-
lu etmek olduğu vurgulanır. Yusuf Has Hacib ile çağdaş olan Kaşgarlı Mahmud din ve dil konusunda 
“Divânu Lügâti’t-Türk adındaki eserini yazmıştır. Bu eser Türkçenin önemini ifade etmektedir. Eserin 
giriş kısmında besmele, Allah’a (c.c.) hamd ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salavatın bulunması dinin etki-
sini göstermektedir. 

Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan “Divan-ı Hikmet”  adlı eser İslam’ı tanıtmayı ve sev-
dirmeyi, ahlaki ilkeleri benimsetmeyi hedeflemiştir. Bu eser ile Türklerin İslam’ı anlaması ve hayatlarına 
uygulaması kolaylaşmıştır. Edib Ahmed Yüknekî’nin kaleme aldığı “Atabetü’l-Hakâyık” eser de dini ede-
biyatımızın temel örneklerindendir. 

Anadolu’daki Türk edebiyatındaki dinin etkilerini ise Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli gibi ünlü 
simaların eserlerinde görmekteyiz. Bu kişilerin yazdığı şiir ve kitaplarda İslam inancı ve ahlakı çok güzel 
bir biçimde ifade edilmiştir. Mevlana’nın Mesnevi’si İslam ahlakını şiirlerle anlatan en güzel örnektir.

1

1. Atabetü’l-Hakâyık adlı eser,  dini edebiyatımızın önemli örneklerinden birisi olup Kaşgarlı 
Mahmud tarafından kaleme alınmıştır.

2. Yunus Emre, Anadolu’daki Türk edebiyatının örnek şahsiyetlerinden birisidir. 

3. Mesnevi, İslam’ın ahlak esaslarını düz bir yazı ile ifade eden önemli bir eserdir. 

4. Türklerin İslam’ı kabul etmesinden sonra Türk edebiyatının gerileme dönemi başlamıştır.

5. Edebiyat alanında dini katkılar yapan düşünürlerimizden birisi de Mevlana Celaleddin’dir.  

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B
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1.
İslamî Türk edebiyat alanında yazılmış eserlerin başında hiçbir zaman besmele 
bulunmaz. 

2. Edebiyat ile duygu ve düşünmelerimizi yazılı olarak başkalarına aktarmış oluruz.

3. Mesnevi ve menkıbe Türk edebiyatının önemli parçalarındandır.  

4.
Bir kahramanın veya ermişin (ahlaken çok olgun kimsenin) hayatını, olağanüstü 
bir tarzda anlatan hikâyelere “menkıbe” adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara tik işareti (✓) koyunuz.

2

Kaşgarlı Mahmud – Yusuf Has Hacib – “Divânu Lügâti’t-Türk”– “Divan-ı Hikmet”– 

“Atabetü’l-Hakâyık” – Türkçe

Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanlar ile doldurunuz.

3

1. “Kutadgu Bilig” adlı eser ………………. tarafından kaleme alınmıştır. 

2. Yusuf Has Hacib ile …………………………….. aynı çağda yaşamış iki edebiyatçımız ve 
düşünürümüzdür. 

3. Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan ………………………… Türklerin İslam’ı anlamalarını 
ve hayatlarına geçirmelerini kolaylaştırmıştı. 

4. Edib Ahmed Yüknekî’nin kaleme aldığı ………………………… eserde İslam dininin etkileri 
görülmektedir. 

5. Yunus Emre sade bir …………………. ile dinin anlaşılmasını sağlamıştır. 

6.  Kaşgarlı Mahmud ……………………. adlı eseri kaleme almıştır. 

Vahit
Metin Kutusu
Yusuf Has Hacib

Vahit
Metin Kutusu
“Divan-ı Hikmet”

Vahit
Metin Kutusu
Kaşgarlı Mahmud

Vahit
Metin Kutusu
“Atabetü’l-Hakâyık”

Vahit
Metin Kutusu
Türkçe

Vahit
Metin Kutusu
“Divânu Lügâti’t-Türk”

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔

Vahit
Metin Kutusu
✔
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Öğreten Sorular  -3

1. Her beytin dizeleri kendi aralarında kafiyeli olarak 
yazılan şiir türü eserlere “...............................................” denir.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazıl-
ması gerekir?

A) Fıkra

B) Hikaye

C) Şiir

D) Mesnevi

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin ken-
disine özgü olan edebiyat türlerinden birisi 
değildir?

A) Masal

B) Destan

C) Pop şarkılar 

D) Menkıbe

3. Günlük ifadelerde kullanılan dini kavramlar edebi-
yat metinlerimizde de yer edinmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metne 
örnek olarak gösterilemez?

A) Peygamber kavramı

B) Cennet

C) Cehennem

D) Sevinç ve mutluluk

4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya gelmeden 
önce edebiyatımızdaki dinin etkisinin görüldü-
ğü eserlerden biri olamaz?

A) Mesnevi

B) Kutadgu Bilig

C) Divânu Lügâti’t-Türk

D) Divân-ı Hikmet

5.  

Yunus Emre

Hacı Bektaşi Veli

Yukarıdaki isimlerin ortak özelliği aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İslam öncesi dönemde yaşamış Türk şairleridir.

B) Destan alanında önemli eserler vermiş iki Türk edebi-
yatçısıdır.

C) Anadolu Türk Edebiyatı’nda dinin izlerinin görüldü-
ğü eserler yazmış kimselerdir.

D) Hoca Ahmet Yesevi’nin iki değerli öğrencileridir. 

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 3Anadolu’ya Gelmeden Önceki Edebiyatımızda Dinin İzleri 
Anadolu Türk Edebiyatında Dinin İzleri | Tane Tane 

1. 
Bir kez gönül yıktın ise,

Bu kıldığın namaz değil.

Yetmiş iki millet dahi,

Elin yüzün yumaz değil.

...

Yunus Emre

Yukarıdaki şiirde anlatılmak istenen duygu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıkıntısı olan bir Müslümana yardım eli uzatmak 
gerekir.

B) Kalp kıran bir kimsenin yapmış olduğu bu davranış 
İslam ahlakına aykırıdır.

C) Namaz kılan bir kimse sadece kalp kırma kötülüğün-
den uzak durması gerekir.

D) Kabe, yeryüzündeki ilk mescittir. 

2. Mevlana hakkında;

 I. Edebiyat alanında kültürümüze büyük katkılar 
yapmış bir düşünürdür.

 II. Yazmış olduğu eserlerden birisi de Mesnevi 
adlı eseridir.

 III. Anadolu öncesi dönemde yaşamış usta edebi-
yatçılardan birisidir. 

 IV. Mesnevi adlı eserinde İslam ahlakını şiirlerle 
tanıtmıştır. 

hangi ifadede bilgi hatası yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

3. 

12. yüzyıl sonrasında İslam’ın etkisiyle ortaya çıkan 
eserlerde belli başlı özellikler vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi 
değildir?

A) Besmele ile başlarlar.

B) Genellikle Yunanca olarak kaleme alınmıştır. 

C) Kitabın başında Allah’a (c.c.) hamd bulunmaktadır.

D) Eserin sonuna genellikle, bu eserin Allah’ın (c.c.) yar-
dımıyla tamamlandığı belirtilir.

4. 

II. Yunus Emre

I. Yusuf Has Hacib

III. Kaşgarlı Mahmud

IV. Hoca Ahmet Yesevi

Kutulardaki isimlerden hangisinin yaşadığı 
edebiyat dönemi diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5. Bilgisize gerçek söz yavan gelir. Ona tavsiye yara-
maz.

Nice kirli şeyler yıkamakla temizlenir de cahillik 
temizlenmeyecek kadar berbat bir kirdir.
 (Edip Ahmed Yüknekî Günümüz Diliyle 

Atabetü’l-Hakâyık (Gerçeklerin Eşiği), s. 18-19.)

Yukarıdaki metinden aşağıdaki ifadelerden 
hangisine ulaşılır?

A) Kişi, gece ibadetlerine çok önem vermelidir.

B) Söylenen sözün etkili olabilmesi için onun bilgi mer-
kezli söylenmiş olması gerekir. 

C) Adalet, devletin vazgeçilmez esasıdır. 

D) Kişi, komşuluk ilişkilerine son derece önem vermeli-
dir. 

6. “Divan-ı Hikmet” adlı eser hakkında;

Ali: Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış 
bir eserdir. 

Musa: Türklerin, İslam’ı anlamasında etkili 
olmuştur.

Mustafa: İslam’ın güzel bir şekilde Türklerin ara-
sında yaşanmasını sağlamıştır.

İsa: Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmış-
tır. 

hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

A) Ali B) Musa

C) Mustafa D) İsa

7. Dini ifadelerin geçtiği atasöz ya da deyimler-
den birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damlaya damlaya göl olur. 

B) Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

C) İyilik yap denize at, balık bilmese Hâlık bilir.

D) Sayılı gün çabuk geçer.

8. 
Bu canım var oldukça ben Kuran’a tutsağım 

Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım 

Benden başkaca bir söz nakledenler olursa 

Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım 

Hz. MEVLANA

 

Mevlana’nın sözlerinden;

 I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yolunda olduğunu 
ifade etmektedir.

 II. Kendisini, Kur’an-ı Kerim’in hizmetçisi olarak 
görmektedir. 

 III. Kendisini Kur’an ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
yolundan başka bir yola nispet edenlerin söz-
lerinden uzak olduğunu ifade etmektedir. 

verilen ifadelerden hangisine / hangilerine ula-
şılır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) Hepsi

9. 
I. “Atabetü’l-Hakâyık” Edib Ahmed Yüknekî

II. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevi

III. Divânu Lügâti’t-Türk Yusuf Has Hacib

IV. Kutadgu Bilig Kaşgarlı Mahmud

Eser-yazar eşleştirmelerinin doğru sıralanabil-
mesi için hangi iki eserin birbiriyle yer değiştir-
mesi gerekir?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

10. Edebiyatımızın bir parçası olan ………. olağanüs-
tü kahramanlık olaylarını anlatan uzun şiirlerdir.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) destan

B) şiir

C) mevlit

D) menkıbe

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

Toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilen ve yazılı olmayan kurallara örf-adet denir. Örf ve adet 
bireylerin kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlar. İslam dininin temel ilkeleri ve ahlaki öğretileri örf ve 
adetlerimiz üzerinde etkili olmuştur. Örneğin komşuluk ilişkilerine İslam’da verilen önem sonucunda 
her komşuya pişirdiğimiz yemekten ikram etme âdetimiz oluşmuştur.  

Bir çiftin çocuğu olduğu zaman komşulara ve gelen misafirlere ikram edilmesi, sünnet edilen çocuk 
için sünnet mevlitlerinin hazırlanması, askere giderken ve gelirken mevlitlerin okutulması, evlenen 
kızların çeyizlerine Kur’an-ı Kerim konulması örf ve adetlerimizdeki İslam’ın etkisini göstermektedir. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Kutulardakilerden hangisi İslam’ın örf ve adetlerimizdeki etkisine örnek olarak gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) İslamiyet’in örfteki etkisi sadece Cumhuriyet döneminde yaşayan Müslümanlarda görülür. 

B) Dinin geleneklerimiz üzerinde büyük etkisi olmuştur.

C) Örfümüzde misafire büyük önem verilmiştir.

D) Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması İslam’ın etkilerinden birisidir.

Öğreten Soru 1  ve  2
1

Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

Toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilen ve yazılı olmayan kurallara örf-adet denir. Örf ve adet 
bireylerin kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlar. İslam dininin temel ilkeleri ve ahlaki öğretileri örf ve 
adetlerimiz üzerinde etkili olmuştur. Örneğin komşuluk ilişkilerine İslam’da verilen önem sonucunda 
her komşuya pişirdiğimiz yemekten ikram etme âdetimiz oluşmuştur.  

Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

Toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilen ve yazılı olmayan kurallara örf-adet denir. Örf ve adet 
bireylerin kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlar. İslam dininin temel ilkeleri ve ahlaki öğretileri örf ve 
adetlerimiz üzerinde etkili olmuştur. Örneğin komşuluk ilişkilerine İslam’da verilen önem sonucunda 
her komşuya pişirdiğimiz yemekten ikram etme âdetimiz oluşmuştur.  

Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

Toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilen ve yazılı olmayan kurallara örf-adet denir. Örf ve adet 
bireylerin kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlar. İslam dininin temel ilkeleri ve ahlaki öğretileri örf ve 
adetlerimiz üzerinde etkili olmuştur. Örneğin komşuluk ilişkilerine İslam’da verilen önem sonucunda 
her komşuya pişirdiğimiz yemekten ikram etme âdetimiz oluşmuştur.  

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. Bayramlaşmalarda dinin etkisini görmek oldukça zordur. 

2. Zamanla toplum tarafından kabul edilen ve yazılı olmayan kurallara örf denir. 

3. Örf ve adetler milletin birlikte sağlıklı ve huzurlu yaşamasını sağlar. 

4. Kandil gecelerinde kandil simitlerinin dağıtılması İslam’ın örfteki etkilerinden birisi değildir.

5.
Örf ve adetlerimizin oluşmasında İslam’ın ilkeleri ve ahlaki öğretileri büyük ölçüde etkili 
olmuştur. 

6.
Kız isteme merasiminde “Allah’ın (c.c.) emri Peygamberin kavli ile ……….” başlayan cümleler-
de İslam’ın etkisini görmek mümkündür. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

NE ÖĞRENDİK?

✦ Cami musikisi nedir? Cami musikisinin öğelerinden üç tanesini yazınız.

 

✦ Anadolu dönemindeki Türk İslam edebiyatında eser veren üç düşünürü ve eserini yazınız. 

 

3

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
K

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
B

Vahit
Metin Kutusu
Cami musikisi, camide ibadet maksatlı faaliyetler esnasında oluşturulan sese dayalı bir musikidir. Ezan, kamet ve tespih cami musikisinin öğelerindendir.

Vahit
Metin Kutusu
 * Kaşgarlı Mahmud: "Divânu Lügâti’t-Türk"* Hoca Ahmed Yesevi: “Divan-ı Hikmet”*Edip Ahmed Yüknekî : “Atabetü’l-Hakâyık”
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

Hz. Davud’un oğlu olup İsrailoğulları’na gönderilmiş hükümdar bir peygamberdir. Sebe melikesi Bel-
kıs’ı İslam’a davet etmiş, ona bir takım mucizeler göstermiş ve Belkıs da Müslüman olmuştur. Mes-
cid-i Aksa’yı Kudüs’te yaptırmıştır. Mescid-i Aksa, Kabe kıble olmadan önce de Müslümanların namaz 
kılarken kıblesiydi. Hz. Ömer (r.a.) zamanında Kudüs fethedilince Mescid-i Aksa’da tekrar cami olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi papağanın yanına, yanlışların numarasını sarı 
papağanın yanına yazınız.

1. Hz. Süleyman (a.s.) hem hükümdar hem de peygamberdir. 

2. Hz. Süleyman’a Kızıldeniz’i ayırma mucizesi verilmiştir. 

3. Hz. Süleyman (a.s.) kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerden birisidir. 

4. Mescid-i Aksa, Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yapılmıştır. 

5.
Mescid-i Aksa, Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyan ve Yahudiler için de önemli bir iba-
det merkezidir.

6. 6. Hz. Süleyman (a.s.), çok uzun yıllar yaşamış ve Nuh tufanını görmüştür.

1

Vahit
Metin Kutusu
1-4-5

Vahit
Metin Kutusu
2-3-6
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“Biz Dâvûd’a Süleymân’ı verdik. Süleymân ne güzel bir kuldu! Doğrusu O, dâimâ Allâh’a yönelirdi.”
(Sâd suresi, 30. ayet)

“And olsun ki Biz, Dâvûd’a ve Süleymân’a ilim verdik. Onlar: «Bizi mü’min kullarının birçoğundan 
üstün kılan Allâh’a hamd olsun!» dediler.” 

(Neml suresi, 15. ayet)

“Süleymân, Dâvûd’a vâris oldu ve dedi ki: «Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden (nasip-
ler) verildi. Doğrusu bu, apaçık bir lutuftur.” 

(Neml suresi, 16. ayet)

“Süleymân’ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız 
yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz.” 

(Enbiyâ suresi, 81. ayet)

“Sabah gidişi bir aylık mesâfe, akşam dönüşü yine bir aylık mesâfe olan rüzgârı da Süleymân’a (O’nun 
emrine) verdik ve O’nun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir 
kısmı, O’nun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azâbı tattırırdık.” 

(Sebe’ suresi, 12. ayet)

Aşağıdaki ayetlerde geçen Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili bilgileri “Sonuçlar” bölümüne yazınız.

2

SONUÇLAR

➣

 

Vahit
Metin Kutusu
* Hz. Süleyman (a.s.), Hz. Davud'un (a.s.) oğludur.* Hz. Süleyman (a.s.), sürekli olarak Allah'a (c.c.) yönelen bir kimseydi.* Allah (c.c.) Hz. Süleyman'a (a.s.) kendi katından ilim vermiştir.* Hz. Süleyman'a (a.s.) kuş dili öğretilmişti.* Hz. Süleyman'ın (a.s.) mucizelerinden birisi de kendisinin emrine rüzgarların verilmesiydi.*Allah'ın (c.c.) izni ile cinlerden bir grup Hz. Süleyman'ın (a.s.) emrinde çalışırdı. 
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1. Dinin, örf ve adetler üzerindeki etkisini araştı-
ran Akif;

 I. Yeni doğan çocukların bir kulağın ezan diğer 
kulağına kamet okunması

 II. Erkek çocuklarının kız çocuklarından daha 
üstün görülmesi

 III. Pişirilen yemekten komşuya ikram edilmesi

 IV. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ismi anıldığı zaman 
büyük bir saygıyla salavat okunması

hangi örneği araştırmasında kullanması doğru 
olamaz?

A) I B) II C) III D) IV

2. Öğretmen: ……………………………………. ?

Erdem: Itri

Ramazan: Dede Efendi

Ali: Hacı Arif Bey

Öğrencilerin verdikleri cevaplara bakarak 
öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisi sor-
muş olabilir?

A) Tasavvuf musikisinde eser vermiş bestekârlarımız 
kimlerdir?

B) Cami musikisinde eser vermiş bestekârlarımız kim-
lerdir?

C) Türk halk musikisinde eser vermiş bestekârlarımız 
kimlerdir?

D) Türk sanat musikisinde eser vermiş bestekârlarımız 
kimlerdir?

3. Hoca Ahmet Yesevi hakkında aşağıdaki ifade-
lerin hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Dil konusunda da güzel eserler vermiştir. 

B) İslam’ı Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında yaymış-
tır

C) “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarıdır

D) Türklere İslam dininin ilkelerini ve ahlakını öğretmeyi 
amaçlamıştır.

4. 

II. Çevredeki insanların bir araya gelmesi-
ni sağlar.

I. Birlikte ibadet etme imkânı verir.

III. İslami eğitim ve öğretimin yapıldığı yer-
dir.

IV. Ticaret ve alış veriş merkezidir.

Camilerin fonksiyonları ile ilgili olarak kutular-
da verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I-II-III

C) II-III-IV D) Hepsi

5. 

Müezzisinin ezan 
okuduğu yerdir.

Şerefesi 
bulunmaktadır.

Salanın okunduğu 
yerdir.

Yüksek ve ince 
yapıdır.

Tanımı verilen mimari yapı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Minare

B) Mihrap

C) Minber 

D) Vaaz kürsüsü

Ünite Değerlendirme Testi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği 
değer sonrasında Müslüman Türkler, insanla-
rın faydalanacakları;

 I. Tarla ekim yerleri

 II. Aşevi 

 III. Çeşme

 IV. Darüşşifa

yapılardan hangisini / hangilerini inşa etmiş-
lerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) II ve III D) II-III-IV

7. Hz. Süleyman (a.s.) hükümdar bir peygamberdi. 
O (a.s.) elindeki tüm maddi imkanları kullanarak 
babası Hz. Davud (a.s.) tarafından başlatılan mes-
cidi tamamladı. Bu mescidi Kâbe kıble olmadan 
önce de Müslümanların mescidiydi. Hz. Ömer (r.a.) 
zamanında Kudüs fethedildiği zaman bu mescit 
tekrar ibadete açıldı.

Hakkında bilgi verilen mescit aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sultan Ahmet Camii

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Nebi

D) Selimiye Camii

8. 
Ali: Mevlit, salavat ve 

tekbirlerin belli bir 
makam içerisinde 
camilerde okunan 

musikidir. 

Erkan: Önemli 
bestekarlarımızın 

katkılarıyla bugünkü 
zenginliğini kazan-

mıştır.

Niyazi: Mevlit türleri 
de cami musikisinin 

bir parçasıdır.

Cüneyt: Yunus Emre, 
Ahmet Yesevi de 
cami musikisinin 

ünlü bsanatkarların-
dandır.

 

Cami musiki ile ilgili hangi öğrenci yanlış bilgi 
vermiştir?

A) Ali B) Erkan

C) Niyazi D) Cüneyt

9.  I. Mesnevi, Mevlana tarafından yazılmıştır.

 II. Mevlid, Süleyman Çelebi tarafından kaleme 
alınmıştır.

 III. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmed Yesevi tarafından 
yazılmıştır.

 IV. Kutadgu Bilig, Yunus Emre tarafından yazılmış-
tır.

Eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlış-
tır?

A) I B) II C) III D) IV

10. Cami musikisinin bir türü olup makam ve usul-
leriyle bestelenerek okunan ve dini konu işlenen 
şiirlere ..................... denir.

Cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması gerekir?

A) İlahi

B) Masal

C) Destan

D) Şiir

11. Aşağıdakilerden hangisi caminin dış mimari 
yapılarından birisi olamaz?

A) Minare

B) Mihrap

C) Kubbe

D) Şerefe

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve 
medeniyetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, 
sanat, edebiyat, mimari alanlarda Türklerin etkisi 
oldukça fazladır. 

Metinden Türkler hakkında;

 I. Edebiyatın sönmesine sebep olmuşlardır.

 II. İslam medeniyetini zenginleştirmişlerdir.

 III. Sadece mimari alanda gelişmelere katkı sağla-
mışlardır.

 IV. Bilimin gerilemesine neden olmuşlardır.

hangi ifadeye ulaşılır?

A) I B) II C) III D) IV

2. 

II. Kandil geceleri kandil simitleri dağıt-
mak

I. Kandil gecelerini kutlamak

III. Bayram günleri bayramlaşmak

III. Düğünlerde silah patlatmak

Yukarıdakilerden hangisi dinin örf ve adet üze-
rindeki etkisine örnek olarak gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV

3. İnsan, kulağına hoş gelen nameli sesleri dinle-
mekten hoşlanır. Onlardan etkilenir. Bu sanata ise 
……… denir.

Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangi-
sinin yazılması doğru olur?

A) mevlid

B) şiir

C) musiki

D) destan

4. Mehmet: “Defol git!”

Çiğdem: “Allah şifa versin.”

Sevim: “Allah’a emanet ol.”

Faruk: “Allah’a şükürler olsun.”

Hangi öğrencinin / öğrencilerin söylemi dili-
mizdeki dinin etkilerine örnektir?

A) Yalnız Sevim

B) Mehmet-Sevim

C) Mehmet-Çiğdem

D) Çiğdem-Sevim-Faruk

5. 

İslam’da camide cemaatle namaz kılmaya çok 
önem verilmiştir. Bu bağlamda geniş ve büyük 
ibadet yerleri inşa edilmiştir. Bu büyük yapıların 
genellikle minaresi ve büyük kubbesi bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi bu yapıya örnek ola-
rak gösterilebilir?

A) Mescit

B) Cami

C) Daruşşifa

D) Kervansaray

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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6. 
Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz

Yunus Emre

Yukarıdaki dizelerde vurgulanan temel duygu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kibirli olunmaması

B) Hırsızlıktan uzak durulması

C) İnsanların birbirini sevip değer vermesi

D) Namazların vaktinde kılınması

7.  ❃ Salavat getirmek

  ❃ Mevlit okumak

  ❃ Sünnetlerini yerine getirmeye çalışmak

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap olabilir?

A) İlahilerin yazılma amacı nedir?

B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevginin gösterge-
leri nelerdir?

C) Cami musikisinde hangi besteler bulunmaz?

D) Osmanlı Devleti zamanında inşa edilen mescitler 
nelerdir?

8. Aşağıdaki ifadelerinde hangisinde bilgi hatası 
yapılmıştır?

A) Selçuklu Devleti zamanında yapılan mimari eserlerin 
pek çoğu ünlü mimar olan Mimar Sinan’a aittir.

B) Ahmet Yesevi’nin düşünceleri, Yunus Emre’yi etkile-
miştir. 

C) Türk mimarisi Osmanlı Devleti zamanında zirvesini 
yaşamıştır. 

D) Yunus Emre, şiirlerinde Allah (c.c.) sevgisini işlemiştir. 

9. 
I. Edirne − Selimiye 

Camii
II- Erzurum − Çifte 
Minare Medresesi

III- Bura − Ulu Camii
IV- Şanlıurfa − Ulu 

Camii

Hangisi Mimar Sinan’a ait eserlerden birisidir?

A) I B) II C) III D) IV

10. 

Görselde, caminin bölümlerinden hangileri 
bulunmaktadır?

A) Yalnız minare

B) Yalnız mihrap

C) Minare ve Kubbe

D) Kubbe ve Vaaz kürsüsü

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1. 
“Onlar, kalplerindekini Allah’ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durum-
ları hakkında tesirli söz söyle.” 

(Nisa suresi, 63. ayet)

Ayet ile;

 I. Damlaya damlaya göl olur.

 II. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

 III. Ak akçe kara gün içindir.

 IV. Besle kargayı oysun gözünü.

hangi atasözü anlam ile birbiriyle uyuşmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

2. Ali:          İslam medeniyeti ve mimarisinde camiler önemli bir
konuma sahiptir.

Ömer:    Türkler, camilerin çevrelerine başkalarının faydalana-
cakları yapılar inşa etmişlerdir.

Serhat:  Camiler Müslümanların namaz kılmak için toplandık-
ları mekanlardır.

Halil:      Camilerin sosyal birlikteliğe katkısı oldukça azdır.

Hangi öğrencinin söyleminde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Ali B) Ömer C) Serhat D) Halil

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), güzel sesli kimselerden Kur’an-ı Kerim’i dinlemeyi severdi. Sahabeden Abdullah bin 
Mesud gibi kimselerden Kur’an-ı Kerim’i dinlerdi. Bu bağlamda Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Kur’ân’ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses Kur’ân’ın güzelliğini daha da arttırır.” hadisi de bu gerçeği 
ifade eder.

 (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 34)

Buna göre;

 I. İslam’da güzel ses ve name hoş görülmüştür. 

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel sesli kimselerden Kur’an-ı Kerim dinlemeyi severdi. 

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’in güzel sesle okunmasını istemiştir.

hangi ifade ya da ifadeleri yukarıdaki metinle ilişkilendirilebilinir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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4. Biz Davud’a Süleyman’ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu! Doğrusu o, daima Allah’a yönelirdi. 

( Sâd suresi, 30. ayet)

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Süleyman (a.s.) son peygamberdir. 

B) Hz. Süleyman (a.s.) daima Allah’a (c.c.) yönelirdi.

C) Hz. Süleyman (a.s.) çok güzel bir kuldu.

D) Hz. Süleyman’ın (a.s.) babası Hz. Davud’tur.

5. (….) Dinin izlerinin ve etkisinin görüldüğü alanlardan birisi de mimari yapılardır. 

(….)  Müslüman Türk mimarisinde yapıların sağlam oluşuna önem verildiği kadar estetik olmasına da önem 
verilmiştir. 

(….) Mimari eserlerimizde geçmiş Türk kültürüne ait özellikler görülmektedir. 

(….) Osmanlı Devleti zamanında yapılan Ayasofya, mimarimizin en güzel örneklerinden birisidir. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y C) D-Y-D-D D) D-Y-D-Y

6.  I. Caminin iç mimarisinden birisidir.                              

 II. Mihrap olarak bilinir. 

 III. Müezzinlerin bulundukları bölümdür. 

 IV. Cuma ve Bayram namazlarında hutbe okunan yerdir.

Görsel hakkında verilen ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) III ve IV

7. Darüşşifalar hakkında;

 Ali: Hastaların tedavisi için tıbbi tedavi yöntemlerinin uygulandığı yerdir.

 Oğuz: Sadece tıbbi tedavi yöntemleri uygulanmayıp musiki ile de tedavi yöntemleri uygulanmıştır.

 Kerem: Selçuklular zamanında ticaret merkezi olarak da kullanılmıştır. 

 Ahmet: Ruh ve sinir hastalarının tedavisi için musiki ile tedavi yöntemine başvurulmuştur. 

hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Ali B) Oğuz C) Kerem D) Ahmet

8. I- Camilerin dış mimarisinde büyük giriş kapıları, kubbeler ve ince uzun yapıdaki minareler dikkat çekici nite-
liktedir. II- Minare, namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ya da sala okunmak için caminin hemen yanına inşa 
edilmiş yapılardır. III- Kubbeler ise şerefe denilen mimari yapıyı barındırır. IV-  Caminin dış mimarisinden biri 
olan kubbelerin bir özelliği yarım daire şeklinde olmasıdır.

Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangisinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Hepsi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. 

Kutulardakilerden hangisi İslam dininin eğitim ve öğretimi teşvik etmesiyle ortaya çıkmış olan eserler-
dendir ?

A) I B) II C) III D) IV

2. 
I. Bursa Ulu Cami

II. Sivas İnce Minareli Medrese

III. Aşevleri

IV. Kocatepe Cami

Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesiyle ortaya çıkan 
eserlerdendir?

A) I B) II C) III D) IV

3. 

İslam inancının izlerini taşıyan mimari eser, bir coğrafyanın vatan parçası yapılmasında çok önemli bir yere 
sahiptir.

Ali:

Mimari eserler sadece taş ve topraktan meydana gelmiş eserler olmayı aynı zamana o coğrafyanın hangi 
devlete ait olduğunu ifade eden bir kimliktir.

Burak:

Bütün mimari eserlerimiz tarihi bir mühür konumundadır.

Ömer:

Ramazan ayı gelince iş yeri sahipleri çalışanlarına imsakiyeler dağıtır. Evlerde ise temizlikle yapılır.

Hamza:

Hangi öğrencinin söyleminde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) Ali B) Burak C) Ömer D) Hamza

4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yanlış bilgi bulunmaktadır?

A) Dini anlayış sonucu ortaya çıkmış olan musiki türlerinden birisi de tasavvuf musikisidir. 

B) Tasavvuf musikisinin temel amacı insanları neşelendirmek ve eğlendirmektir.

C) Tasavvuf musikisinde nefes denilen sanat türü bulunur.

D) Tasavvuf musikisi kişiye Allah’ı (c.c.) hatırlatır.

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5.  ❃	 Hz. Muhammed’i (s.a.v.) övmek amacıyla yazılmışlardır.

 ❃	 Bu tür şiirlerde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı duyulan sevgi ve saygı dile getirilir.

 ❃	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı, hicreti, İslam’ı yayma konusunda verdiği mücadele ve ahlakı şiir diliyle 
anlatılır.

Hakkında bilgi verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlit B) Destan C) Kıssa D) Şiir

6.  
Dinle sana bir nasihat edeyim:

Hatırdan, gönülden geçici olma.

Yiğidin başına bir iş gelince,

Onu yâd ellere açıcı olma.

Karacaoğlan (Komisyon,

Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?

A) Gece ibadetlerine çok önem verilmesi gerekir.

B) Birinin başına gelen sıkıntılı durumu onun sevmediği birisine açmaktan uzak durulmalıdır.

C) Anne-baba hakkını her zaman korumak lazımdır.

D) Büyüklere gereken saygı gösterilmelidir. 

7. 

Kutulardakilerden hangisi Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili değildir?

A) I B) II C) III D) IV

8.  I. Sünnet merasimleri

 II. Bayram namazları

 III. Cenaze namazları

 IV. Askıda ekmek uygulaması

Kutulardakilerden hangisi / hangileri İslam’ın örf ve adetlerimize etkisi sonucu ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III D) I ve IV

9. Din görevlileri hakkında;

 I. Hatip; bayram  namazını kıldıran kimsedir.

 II. Vaiz; vaaz vermekle sorumlu olan kimsedir.

 III. Müezzin; namaz vakti girdiği zaman ezan okuyan kimsedir.

 IV. İmam; camide cemaate namaz kıldıran kimsedir.

hangi madde bilgi hatası yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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TEST – 3Beceri Temelli Sorular

1. (….) Selimiye Camisi’nin mimarı Mimar Sinan’dır.

(….) Mimar Sinan, Osmanlılar döneminde yetişmiş tarihteki en büyük mimarlardan birisidir. 

(….) Cumhuriyet döneminde mimarinin etkili olduğu herhangi bir cami inşa edilmemiştir.

(….) Mimar Sinan, yaklaşık 375 tane mimari esere imza atmıştır.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D-D B) D-D-D-Y C) D-D-Y-D D) D-Y-Y-D

2. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç mimarisi arasında yer almaz?

A) Vaaz kürsüsü

B) Mihrap

C) Kubbe

D) Minber

3.  I. Kandil gecelerini kutlamak

 II. Bayram günlerinde insanların birbirleri ile bayramlaşması

 III. Düğünlerde havaya ateş açılması

 IV. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak

Yukarıdakilerden hangisi dinin etkisi ile oluşmuş davranışlardan biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV

4.  

Kültürümüzde dinin etkisi ile oluşmuş pek çok farklı süsleme sanatı bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıya örnek olarak gösterilir?

A) Tezhip B) Marangozluk C) Put yapımı D) Musiki

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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5.  I. Medrese

 II. Aşevi

 III. Cami

 IV. Mescit

Kutulardakilerden hangisi İslam’ın eğitim ve öğretime verdiği önem sonucunda ortaya çıkmış mimari 
yapılardan birisidir?

A) I B) II C) III D) IV

6. 6

Camiler, Müslümanların birlikte namaz kılmak için toplandıkları yerlerdir.

Ali:

İslam kültüründe camilerin bölümleri hem görsel güzellik hem de kullanılış açısından dikkate alınarak inşa 
edilmişlerdir.

Oğuz:

Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen camilerde belli bir stil ve tarz gözetilmemiştir.

Şükrü:

İslam’da camilerde cemaat halinde namaz kılınmasına önem verilmektedir.

Abdulaziz:

A) Ali B) Oğuz C) Şükrü D) Abdulaziz

7. Aşağıdakilerden hangisinin tanımında bilgi hatası vardır?

A) Kubbe: Yarım küre biçiminde olup caminin dış mimarisinden birisidir.

B) Şerefe: Sadece bayram günlerinde vaaz edilen yerdir. 

C) Minare: Şerefinin de içinde bulunduğu uzun ince bir yapıdır.

D) Mihrap: İmamın namaz kıldırmak için bulunduğu yerdir.

8. 
Alevi-Bektaşilerdeki;

* İlahiler

* Nefesler ............................................................ önemli örneklerindendir.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

A) Pop şarkılar

B) Ev musikisi

C) Tasavvuf musikisi

D) İslam öncesi dönem musikisi

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval

Vahit
Oval
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI

ÖĞRETEN SORULAR -1

1 2 3 4 5

A A D C B

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -1

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B C A A C D B A B B

ÖĞRETEN SORULAR -2

1 2 3 4 5

D A B C B

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -2

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 C D A A C A B A C

ÖĞRETEN SORULAR -3

1 2 3 4

D C A A

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -3

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 C D A B C D D D B B

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 D C B D B C C A D B

2 A B C C D D B D C A C

BECERİ TEMELLİ TEST

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 C C D B C B A D

2 B C A A B C C

2. ÜNİTE / RAMAZAN VE ORUÇ

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -1

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 B C A A C D B D A B D

ÖĞRETEN SORULAR -1

1 2 3 4 5

C D C D D

ÖĞRETEN SORULAR -2

1 2 3 4 5

B B D B C
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BÖLÜM 

1

3. ÜNİTE / ADAP VE NEZAKET

ÖĞRETEN SORULAR -1

1 2 3 4 5

B A D A B

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -1

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A C D C A A A C D

ÖĞRETEN SORULAR -2

1 2 3 4 5

D A A B D

ÖĞRETEN SORULAR -3

1 2 3 4 5

C D A D D

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -2

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 B D A C D A D B A D

ÖĞRETEN SORULAR -4

1 2 3 4 5

B A C B D

ÖĞRETEN SORULAR -3

1 2 3 4 5

A C A B A

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -2

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 B C D B B C C D D B

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -3

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 A C D A B D A B B C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 C B A D B B B D B C D

2 D A A B B D B B D C A

BECERİ TEMELLİ TEST

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B D B A A B C

2 C C B D B C A A D B
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4. ÜNİTE / HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI

ÖĞRETEN SORULAR - 1

1 2 3 4

C B C A

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -1

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D C D D B A B A B D

ÖĞRETEN SORULAR - 2

1 2 3 4 5

D C C D B

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -2

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 B C B A D C C B C

ÖĞRETEN SORULAR - 3

1 2 3 4 5

D A B B D

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -3

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 C A A D D C A C D

ÖĞRETEN SORULAR - 4

1 2 3 4 5

D A A B C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D C A B C B D C A D

2 A B C D C D D B C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 B D A B D C C B D

2 D B B A C A D C D

BECERİ TEMELLİ TEST

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 B A D D C C

2 D B B D C A A B D B D B
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5. ÜNİTE / ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

ÖĞRETEN SORULAR -1

1 2 3 4 5 6

D C B B C A

ÖĞRETEN SORULAR -2

1 2 3 4 5

C B D B C

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -1

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B D C C B B B D D C

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -2

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 A B B B B C D A B

ÖĞRETEN SORULAR -3

1 2 3 4 5

D C D A C

TANE TANE KAZANIM TESTLERİ -3

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 B C B B B D C D D A

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 B B A B A D B D D A B

2 B D C D B C B A A C

BECERİ TEMELLİ TEST

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 B D D A B C C C

2 A C D B A B D D A

3 C C C A A C B C

BECERİ TEMELLİ TEST

Test 1 2 3 4 5 6 7 8

1 B D A B C C D

2 D D D B D B B A
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