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Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler;

Tane Tane Öğreniyorum

Kitabımız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini eğlenerek öğrenebilmeniz için Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı ve kazanımlarına uygun ola-

rak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kitabımızda; kazanımlara paralel konu özetleri, örnek sorular, 

konu etkinlikleri, bulmacalar, konu testleri, ünite testleri ve ünite sonlarında yeni nesil sorular 

bulunmaktadır. Kitabımız MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara ve Liseye Geçiş Sınavı’na 

uygun olarak hazırlanmıştır.

“Tane Tane Öğreniyorum” adını verdiğimiz kitabımızda öğrencilerimizin okuduğunu anla-

ması, yorum yapabilme becerilerinin ve analiz, sentez muhakeme yeteneklerinin gelişmesi 

amaçlanmaktadır. Yeni sınav sistemi ezberci anlayıştan uzak, bilginin doğru yorumlanması 

mantığına dayandığı için kitabımızda yorum sorularına bolca yer vermiş bulunmaktayız.

Kitabımızda aşağıdaki gibi bir işleyiş şeması ile kazanımların öğretilmesi ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

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: Sözel mantığın, muhakemenin ve bilgiyi yorumlamanın ön pla-

na çıktığı bu bölüm, MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve iki yıldır yapılan Liseye Geçiş 

Sınavı’nda sorulan sorular örnek alınarak hazırlanmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz; sınavda başarılı olmak planlı ve verimli çalışma ile mümkündür. Sınava 

hazırlanırken kullanacağınız kaynakların sizin başarınızda önemli yeri vardır. Sınava hazırlanır-

ken almış olduğunuz bu kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi açısından hedefinize ulaşma-

nızı sağlayacaktır.

Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize fay-

dalı olmasını temenni ederim.

FATİH ÖZBEK 

GÖKHAn TurHAn 

ÖN SÖZ
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	 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

	 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

	 Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

	 Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

	 İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

	 Hz. Adem’in hayatını ana hatlarıyla özetler.

	 Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

Kazanımlar
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Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

TANE TANE ÖĞREN

Peygamberler Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, görevlendirilmiş insanlardır. Mesajları; Allah’ın (c.c.) emir-
leri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bu mesajların amacı, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lamaktır. Yüce Allah, tarih boyunca yaşamış tüm topluluklara birçok peygamber göndererek insanları 
uyarmış ve rehberlik etmiştir.

Nübüvvet: Kelime olarak haber verme anlamına gelen nübüvvet; terim olarak peygamberlik, nebilik, 
elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurma; 
söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Tüm peygamberler nebidir.

Risalet: Kelime olarak gönderilen elçi anlamına gelen risalet; terim olarak peygamberlik, nebilik, elçi-
lik anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin 
Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberler resuldür.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Peygamberler Allah (c.c.) tara-
fından seçilir ve görevlendiri-
lir.

Bütün peygamberler insanlar 
içinden seçilmiştir.

Peygamberlerin amacı, insan-
ların sadece ahiret mutluluğu-
dur.

Bazı peygamberler hem nebi, 
hem de resuldür.

Allah (c.c.) bazı topluluklara 
peygamber göndermemiştir.

Peygamberlerden ilahi kitabı 
olmayanlar nebi olarak isim-
lendirilir.
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Peygamberlerin Sayısı

➤   Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) 25 tane peygamberden bahsetmektedir. Bu peygamberlerden ilki Hz. 
Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

➤   Kur-an’ı Kerim’de ayrıca Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn isimleri de geçmektedir. Ancak bu kişilerin 
peygamber olup olmadıkları kesin değildir.

➤   Ayrıca bazı dinî kaynaklarda Şit adında bir peygamberden ve kendisine suhuf verildiğinden de 
bahsedilmektedir.

➤   Şanlıurfa ilimize, Hz. İbrahim ve Hz. Eyüp’ün orada yaşadığına inanıldığı için “Peygamberler Şehri” 
denilmektedir.

1. Hz. Adem

2. Hz. İdris

3. Hz. Nuh

4. Hz. Hud        5. Hz. Salih        6. Hz. Lut

7. Hz. İbrahim        8. Hz. İsmail        9. Hz. İshak

10. Hz. Yakub        11. Hz. Yusuf 

12. Hz. Şuayb

13. Hz. Musa        14. Hz. Harun

15. Hz. Davud        16. Hz. Süleyman

17. Hz. Eyüp        18. Hz. Zülkifl        19. Hz. Yunus 

20. Hz. İlyas        21. Hz. Elyesa

22. Hz. Zekeriya       23. Hz. Yahya        24. Hz. İsa

25. Hz. Muhammed (s.a.v.)
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2
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bazı kişilerin peygamber olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

2. Allah (c.c.), dünyada görevlendirdiği tüm peygamberlerin isimlerini bizlere bildirmiştir.

3. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.

4. Artık kıyamete kadar peygamber gelmeyecek.

5. Allah (c.c.), bazı peygamberlerine kitap sayılmayan küçük hacimli sayfalardan oluşan “suhuf” ver-
miştir.

6. Kur’an-ı Kerim’de peygamber olmayan bazı kişilerin de kıssası anlatılmaktadır.

7.  Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin toplam sayısı 20’dir.

8. Diyarbakır peygamberler şehri olarak bilinir.

BİLELİM

(c.c.): Okunuşu, Celle celâluhû.
            Anlamı, yüceler yücesi. (Sadece Allah (c.c.) için kullanılır.)

(a.s.): Okunuşu, Aleyhisselam.
            Anlamı,  Allah’ın (c.c.) selamı onun üzerine olsun. (Tüm peygamberler için kullanılır.)

(s.a.v.): Okunuşu, Sallallâhu aleyhi ve sellem. 
                Anlamı, Allah’ın (c.c.) salât ve selamı onun üzerine olsun. (Sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) 

için kullanılır.)
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Hz. İbrahim, devrin zalim hükümdarı Nemrut ve putlara tapanlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini 
savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi’nin bulunduğu tepeden o güne kadar 
yakılmış olan en büyük ateşe atılır. Bu sırada Allah (c.c.) tarafından ateşe “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve 
selamet ol”’ emri verilir ve ateş Hz. İbrahim’i yakmaz. Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’ün bu olaydaki ateşin 
yakıldığı yer olduğu rivayet edilir.

3
Hedef tahtasında peygamberler ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle 
yanlıştır?

1. Hz. İbrahim hem nebi hem de resul pey-
gamberdir.

2. Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

3. Peygamber gönderilmemiş bir toplum 
yoktur.

4. Son peygamber hariç diğerleri kendi top-
lumlarına gönderilmiştir.

5. Kimin peygamber olacağına Allah (c.c.) 
karar verir.

gökhan
Oval
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Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. 
Bu özellikler:

TEBLİĞ

EMANET

İSMETFETANET

SIDK

Tebliğ (Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek)
Tebliğ, peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Peygam-
berlerin asli görevi tebliğdir. 

Sıdk (Doğru Olmak) 
Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdi-
ği haberlere inanmazlar.

Emanet (Güvenilir Olmak) 
Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olmuşlardır. Hem insanların emanetlerini hem de 
Allah’ın (c.c.) emaneti olan vahiyleri hakkıyla korumuşlardır.

Fetanet (Akıllı ve Zeki Olmak) 
Peygamberlik görevini yerine getirecek olan kişilerin akıllı ve zeki olmaları gerekir. Peygamberler, ken-
dilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri akıllıca çözümlerle insanların doğru yolu 
bulmalarına yardımcı olmuşlardır.

İsmet (Günah İşlemekten Korunmuş Olmak) 
Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Bizim gibi insan olan 
peygamberlerin küçük hataları dahi Allah’ın (c.c.) uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir.

BİLELİM

Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) yardımıyla yaptıkları bazı ola-
ğanüstü olaylar vardır. İnsanın benzerini yapmadığı bu olağanüstü olaylara mucize denir.
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4
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Peygamberler şehri olarak bilinen ilimiz

A I Ş L U N F A R  ŞANLIURFA

2.

İlk insan ve ilk peygamber

Hz. M E A D 
...............HZ.ADEM.........................................

3.

Peygamberlerin insanlara vahyi eksiksiz iletmesi

Ğ L İ E T B
..................TEBLİĞ......................................

4.

Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylar

İ U C M E Z
.........         .MUCİZE

NE ÖĞRENDİK?

* Kendisine kutsal kitap verilen peygamberlere resul, kitap verilmeyenlere nebi denir.
* Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber vardır.
* Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara mucize denir.
* İlk insan ve peygamber Hz. Adem, son peygamber Hz. Muhammed  (s.a.v.)dir.
* Peygamberlerin ortak özellikleri-sıfatları vardır. Bunlar; Sıdk, Emanet, Fetanet, İsmet       
ve Tebliğ. 
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TEST – 1

1. “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gön-
derdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulun-
muştur.”

(Fâtır suresi, 24. ayet)                                     

Bu ayetten,

I. Peygamberleri gönderen Allah’tır (c.c.).

II. Allah (c.c.) her insan topluluğuna peygamber
göndermiştir.

 III. Allah’ın (c.c.) gönderdiği son peygamber Hz.
Muhammed’dir (s.a.v.).

İfadelerinden hangisini çıkaramayız?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve IIII 

D) I, II ve III

2. 

Allah (c.c.) bazı peygamberlerine ilahi kitap verir-
ken bazı peygamberlerine suhuf adı verilen, kitap 
olamayacak kadar az sayfa vermiştir. Bazı peygam-
berlerine ise ikisini de vermemiştir. 

Aşağıdaki kişilerden hangisi hakkında kendi-
sine suhuf verilen bir peygamber olduğu  riva-
yetleri bulunmaktadır?

A) Hz. Musa

B) Hz. İsa

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Yahya

3. 

“Öyle ise emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe 
edenler de dosdoğru olsunlar. 
Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla 
görür.”

(Hûd Suresi, 112. ayet)

Verilen ayet peygamberlerin ortak özelliklerin-
den hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Sıdk

B) Emanet

C) İsmet

D) Tebliğ 

4. Yüce Allah bazı peygamberlere ilahi kitap vermiş-
tir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberlere
hem nebi hem de resul denir. Kitabı olmayan pey-
gamberler ise nebi olarak isimlendirilir.

Bu açıklamaya göre,

 I. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiş olan Hz. 
Muhammed (s.a.v.) nebi ve resuldür.

II. Hz. Yusuf ilahi kitabı olmadığı için nebidir.

 III. Allah’ın (c.c.) kendisine İncil isimli ilahi kitabı
verdiği Hz. İsa, resul değil nebidir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI | Tane Tane 

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde peygamberle-
rin mucizelerine bir örnek yoktur?

I. Hz. Musa asasıyla denizi ikiye yarmıştı. “Bunun 
üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ diye vah-
yettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir 
dağ gibiydi.”

(Şuarâ suresi, 63. ayet)

II. Hz. Yunus balığın karnında yaşamıştı. “Böylece,
Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yut-
tu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı,
tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında
kalacaktı. Halsiz bir halde iken kendisini sahile
çıkardık.”

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

 III. Hz. İsa bebekken konuşmuş ve ölüleri dirilt-
mişti. “O gün Allah, şöyle diyecek: ‘Ey Meryem
oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki
nimetimi düşün. Hani, seni Cebrail ile destekle-
miştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insan-
lara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti,
Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle
çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyor-
dun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen 
bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan 
körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim
iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani
sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdi-
ğin zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım
da onlardan inkâr edenler, ‘Bu, ancak açık bir
büyüdür.’ demişlerdi.”

(Mâide suresi, 110. ayet)

 IV. “Dedik ki: ‘Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerle-
şin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu
ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursu-
nuz.’”

(Bakara suresi, 35. ayet)

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

6. Yüce Allah insanlık tarihinde yaşamış olan tüm
insan topluluklarına peygamber göndermiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi söylenebilir?

A) Allah (c.c.) tüm insanlara rehberlik etmiştir. 

B) Bazı peygamberler melekler içerisinden seçilmiştir.

C) İlk yaşayan insanlar zamanında peygamber yoktu. 

D) Son peygamber henüz gelmemiştir.

7. 

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi 
diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi 
hakkında İbrahim ile tartışanı görme-
din mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim 
diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de 
diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun 
üzerine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güne-
şi doğudan getirir, sen de onu batıdan 
getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…”

(Bakara suresi, 258. ayet)

Bu ayette peygamberlerin ortak özelliklerin-
den hangisine örnek bir davranış bulunmakta-
dır?

A) Emanet

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) İsmet

8. Her peygamberde olduğu gibi Hz. Muhammed’in
de (s.a.v.) mucizeleri bulunmaktadır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraca çıkması

B) Ay’ı ikiye ayırması

C) İstanbul’un fethedileceğini haber vermesi

D) İlahi kitap Kur’an-ı Kerim’in ona gelmesi

9. Nahl suresi, 44. ayetinde  “...İnsanlara kendilerine
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar
diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” buyuran Allah
(c.c.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliği-
ne dikkat çekmektedir?

A) Emanetlere ihanet etmemesine

B) Doğru sözlü oluşuna

C) Tebliğ vazifesine

D) Günahlardan sakındırılmış olmasına

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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5
Renkli Bulmaca 1

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İlk insan ve ilk peygamber olan kişi.

2. İnsanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz,
tutum ve davranışlarıyla bunları açıklama
makamı olan peygamberlik vazifesi.

3. Son peygamber.

4. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları
vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurması
olan asli görevleri.

5. Kur’an’da ismi geçer ama peygamber olup
olmadığı kesin değildir.

6. Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) yardımıyla
yaptıkları olağanüstü olaylar.

SOLDAN SAĞA

1. Kur’an’da ismi geçer ama peygamber olup
olmadığı kesin değildir.

2. Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık
her türlü günahtan koruması.

3. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanla-
ra iletmekle görevli olan peygamberlerin
Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik
vazifesi.

4. Peygamberlerin her zaman ve her yerde
güvenilir olması.

1
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Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlar-
dır. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından birçok örnek bulunur. Örneğin Hz. Eyüp sabrı ile Hz. 
İbrahim Allah’a (c.c.) teslimiyeti ile Hz. Yusuf ise iffeti ve affediciliğiyle bizlere örnek olmuştur.

6
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

NE ÖĞRENDİK?

1. Peygamberlerin amacı insanlara …………………………. olmaktır.

2. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri de akıllı olmaları yani ………………….. dir. 

3. Her peygamber resul değildir ama her peygamber ……………. dir.  

4. Kızıldeniz’i ikiye ayıran peygamber  …………………………… dır. 

5. Allah’a (c.c.) teslimiyeti ile öne çıkan peygamber ……………………………. dir. 

6. Kur’an’da ismi geçen ama peygamber olup olmadığı kesin bilinmeyenlerden birisi de 
…………………….. dır.

7. Kur’an-ı Kerim’de toplam 25 ………………………….. ismi geçmektedir.

Hz. İbrahim Peygamber

Örnek

Lokman

Nebi

Hz. Musa 

Fetanet

  örnek

fetanet

nebi

Hz. Musa

Hz. İbrahim

Lokman
peygamber

Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.

Kur'an'da adı geçen fakat peygamber oldukları şüpheli olanların isimleri; Lokman, Üzeyir 
ve Zülkarneyn'dir.

Hz. İbrahim teslimiyeti ile, Hz. Yusuf iffeti ve affediciliği ile, Hz. Eyüp sabrı ile bizlere 
örnektir.



19

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

Peygamberlerin insanlara ilettiği Allah’ın (c.c.) emirleri, yasakları ve sözleri ile bunların gönderiliş tarzına 
vahiy denir.

➤  Allah (c.c.), kullarına bildirmek istediği her şeyi vahiy yoluyla bildirmiştir. Yani Allah’ın (c.c.) insanlara 
gönderdiği her mesaj vahiydir.

➤   Allah (c.c.), vahiy göndererek insanların kendisine kulluk etmesini istemiştir. Bunun amacı ise insan-
ların Allah’ın (c.c.) emirlerine uyarak hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarıdır. 

7
Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1. Dinin amacı insanın …………………….  olmasıdır.

2. Vahyi sadece ………………… gönderebilir. 

3. Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları olan vahiylerini insanlara ………………………… iletir.

4. Allah (c.c.) insanlara ……………………. yoluyla rehberlik eder.

5. Allah’ın (c.c.) vahiy elçisi olan peygamberleri ……………………………. seçmektedir. 

 Fetanet

Vahiy

Allah (c.c.)

Mutlu

Peygamberler

Allah (c.c.)

mutlu

Allah

peygamberler

vahiy

Allah
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Delildir

Yol          
Göstericidir

Rehberdir

Açıklamadır VAHİY

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden önceki dönemde insanlar arasında adaletsizlik, haksızlık, 
kölelik, adam öldürme gibi kötü davranışlar yaygınlaşmıştı. İnsanlar putlara tapıyor, birbirlerinin hakları-
nı yiyorlardı. Bu yüzden o  dönem “Cahiliye Dönemi” olarak adlandırılır. Vahyin gelmesiyle Allah (c.c.) Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) insanlara rehber, yol gösterici ve vahyi açıklayıcı olarak peygamber seçmiştir. İslam 
sayesinde onca kötü alışkanlıkları olan bu toplum değişmiş, örnek bir topluma dönüşmüştür. Vahyin 
gelmesiyle bu döneme, İslam’ın en güzel biçimde yaşandığı zaman anlamına gelen “Asr-ı Saâdet” ismi 
verilmiştir.

8
Hedef tahtasında vahiy ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlış-
tır?

1. İslam insanlara mutlu olmaları için yol gös-
termektedir.

2. Vahiy insanlara sadece rehberlik eder, seçi-
mi insana bırakır.

3. Vahyin sahibi yalnızca Allah’tır (c.c.).

4. Vahyin amacı insanların sadece ahirette 
mutlu olmalarıdır

5. Vahiy insanlara peygamberler vasıtasıyla 
ulaştırılır.

gökhan
Oval
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İlahi Kitaplar

İlahi kitaplar; Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu hedefleyen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür. Bütün peygam-
berlere vahiy gelmiştir ama hepsine ilahi kitap verilmemiştir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberle-
re nebi ifadesinin yanında resul de denilir. Allah (c.c.) 4 peygambere ilahi kitap göndermiştir.

İLAHİ KİTAPLAR VE PEYGAMBERLER

TEVRAT Hz. Musa

Hz. Davud

Hz. İsa

Hz. Muhammed

ZEBUR

İNCİL

KUR’AN–I KERİM

➤  Tevrat; Hz. Musa’ya gönderilen ilahî kitabın adıdır. Dili İbranicedir. Bugün Yahudilerin ilahi kitabıdır. 

➤   Zebur; Yüce Allah’ın Hz. Davud’a gönderdiği kitabın adıdır. Zebur, Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. 
Zebur da Tevrat gibi Yahudilerin ilahi kitabıdır. 

➤   İncil; Yüce Allah tarafından Hz. İsa’ya verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’den önceki gönderilen ilahi kitaptır. 
İncil Hıristiyanların ilahi kitabıdır.

NOT: Kur’an-ı Kerim dışındaki bu üç ilahi kitap, asılları tahrif edilmiş ve günümüze aslıyla ulaşamamıştır.

➤   Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitapların sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiştir. Tüm insanlara ve tüm zamanlara hitap eden evrensel bir 
ilahi kitaptır. Kıyamete kadar aslını koruyacak olan, kendisinden sonra başka bir ilahi kitabın gelme-
yeceği son ilahi kitaptır.

NE ÖĞRENDİK?

Allah insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için vahiy göndermiştir.

Peygamberler açıklayıcı, uyarıcı ve müjdeleyicidirler.

Tevrat Hz. Musa'ya, Zebur Hz. Davud'a, İncil Hz. İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e 
gönderilmiş ilahi kitaplardır.

Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap, Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
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SUHUF

Allah (c.c.) peygamberlere gönderdiği vahiylerin bazılarını kitaplar halinde; bazılarını ise daha az bir 
şekilde, sayfalar halinde göndermiştir. Kitap halinde olanlara ilahi kitap, sayfalar halinde olanlara ise 
suhuf denilmektedir. 

PEYGAMBERLERE VERİLEN SAYFALAR

Hz. Âdem’e 10 sayfa

Hz. İdris’e 30 sayfa

Hz. Şit’e 50 sayfa

Hz. İbrahim’e 10 sayfa

9
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Bütün ilahi kitaplar aynı dilde gönderilmiştir.

2. Yahudilere iki tane ilahi kitap gönderilmiştir.

3. Hz. Davud’a gelen ilahi kitap Zebur’dur.

4. Kur’an-ı Kerim aslı bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

5. Son ilahi kitap İncil’dir.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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10
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Son ilahi kitabın geldiği peygamber 
…………………….. 

Hz. D U H M A M M E

2.

Kitap olamayacak kadar az sayfadan oluşan 
vahiy…………………..……………………

U F S H U  

3.

Allah’ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği 
ilahi emirler  ……………………..

İ V H Y A

4.

Aslı bozulmamış olan son ilahi kitap  
……………………..

K A U N R       

HZ. MUHAMMED

SUHUF

VAHİY

KURAN
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Günümüzde Kur’an, pek çok dile çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Arapça dışındaki dillere çevrilmesine 
meal adı verilir. Kur’an-ı Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat (sosyal ilişkiler) konularında bilgi 
verilir. Ayrıca peygamberlerin hayatlarından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır.

 ➤ Kur’an-ı Kerim indirilirken vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafın-
dan da ezberlenmiştir. 

 ➤ Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında tam bir kitap haline getirilmiştir. Bu ilk kitap halindeki Kur’an’a 
“Mushaf” adı verilmiştir.

 ➤  Kur’an, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

11
Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlar ile dolduralım.

1) İlahi kitapların ilk gönderileni ………………….. dır.

2) İncil, ………………….. ların kutsal kitabıdır.

3) Kendisine suhuf verilen ilk peygamber Hz. ……………….. dir.

4) Suhufların içinde en fazla sayfa sayısı ……………………… dir.

5) İlk kez iki kapak arasında kitap halini alan Kur’an’a …………………. ismi verilmiştir.

6) Kur’an-ı Kerim Hz. ………………….. zamanında çoğaltılmıştır.

7) Aslını koruyan tek ilahi kitap ………………………… dir.

8) İslam öncesi ahlaksızlığın ve kötülüğün yaygın olduğu döneme ………………………. dönemi denir.

Adem

50

Osman

Cahiliye

 Tevrat 

Kur’an-ı Kerim 

 Mushaf 

 Hıristiyan

Kur'an-ı Kerim

Hıristiyan

Adem

50

Mushaf

Osman

Tevrat

Cahiliye
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TEST – 2

1. 

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından 
birçok örnekler vardır. Allah (c.c.) bu örneklerle 
insanlara yol göstermektedir. Örneğin Hz. Eyüp 
sabrıyla, Hz. İbrahim Allah’a (c.c.) teslimiyeti ve 
tevhid mücadelesiyle, Hz. Yusuf ise iffeti ve güzel 
ahlakıyla insanlara örnek olarak gösterilmiştir.

Bu metinden,

I. Kur’an-ı Kerim’de en çok Hz. Eyüp peygamber-
den bahsedilmiştir.

II. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber sayısı
yalnızca üçtür.

 III. Kur’an-ı Kerim’in insanlara yol gösterme şekil-
lerinden biri de peygamberlerin hayatından
bazı bölümleri anlatmasıdır.

ifadelerinden hangisini çıkaramayız?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

2. 

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın 
ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl 
sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanla-
ra bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet)

Bu ayette vahyin insanlar için gönderiliş amaç-
larından hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) Rehber olmasına

B) Açıklayıcı olmasına

C) Yol gösterici olmasına

D) Şifa olmasına

3. Allah (c.c.) insanlara vahyi pek çok amaç için gön-
dermiş olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi insanlar için vahyin
gönderiliş amaçları arasında gösterilemez?

A) Maddi kazanç sağlamak

B) Yol göstermek

C) Rahmet olmak

D) Bazı konuları açıklamak

4. Allah (c.c.) insanlara dört tane ilahi kitap gönder-
miştir.

İlahi kitapların gönderiliş sırasına göre ikincisi
olan Zebur, hangi peygamber gönderilmiştir?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Davud

5. 
Kur’an okuyan mümin turunç gibidir; tadı 
da güzeldir kokusu da güzeldir. Kur’an 
okumayan mümin hurma gibidir; tadı 
güzeldir ama kokusu yoktur. Kur’an okuyan 
günahkâr kişi (facir) reyhan otu gibidir; 
kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur’an okumayan 
günahkâr kişi (facir) ise Ebucehil karpuzu gibidir; 
hem tadı acıdır hem de kokusu yoktur.

(Buhârî, Tevhîd, 57)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hadisinde aşağıda-
kilerden hangisine dikkat çekmektedir?

A) Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir.

B) Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar aslını koruyacaktır.

C) Kur’an-ı Kerim yaşanması için indirilmiştir.

D) Kura’n-ı Kerim evrensel bir kitaptır.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI | Tane Tane 

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. 

“’Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
rildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ 
demeyesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap indirilsey-
di, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ 
demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size 
Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir 
rahmet geldi…”

(En’âm suresi, 156-157. Ayetler)

Verilen ayetlerden ,

 I. Geçmişte yaşamış olan birçok topluma ilahi 
kitap gönderilmiştir.

II. Kur’an-ı Kerim’i indiren ve onun sahibi Allah’tan 
(c.c.) başkası değildir.

 III. Son ilahi kitap Allah (c.c.) tarafından insanlara
henüz gönderilmemiştir.

yorumlarından hangisi çıkarılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

7. 
“Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle 
gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) açık 
açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini 
sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru 
yola iletir. O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.”

(İbrahim suresi, 4. ayet)

Öğrencilerine verilen ayeti okuyan Rem-
zi öğretmen, hangi sorudan dolayı bu ayeti 
öğrencilerine okumuş olabilir?

A) Kaç tane peygamber gönderilmiştir?

B) Gönderilen son peygamber kimdir?

C) Peygamberler neden yaşadıkları kavimden seçilmiş-
tir?

D) Meleklerden gelen peygamberler kimlerdir?

8. Hz. Muhammed (s.a.v.), vahyi açıklayarak ve yaşa-
yarak davranışlarıyla bizlere örnek olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) bizlere örnek olduğu ahlaki bir davranı-
şı değildir?

A) Yalan söylememesi

B) Ticaretle uğraşması 

C) Emanete sahip çıkması

D) İnsanlara değer vermesi

9. “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet,
bir nur vardır… ”

(Mâide Suresi, 44. Ayet)

Ayette bahsedilen peygamber, aşağıdaki pey-
gamberlerden hangisidir?

A) Hz. Musa

B) Hz. Muhammed

C) Hz. İsa

D) Hz. Davud

10. I. Abdestsiz okumamaya gayret etmek.

II. Belimizin hizasından aşağıda tutmamak.

 III. Güzel bir şekilde onu muhafaza etmek.

Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilenlerden hangisi 
toplumumuz Kur’an-ı Kerim’e verdiği değeri 
göstermektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Adem 

Hz. Adem Allah’ın (c.c.) yarattığı ilk insandır. Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah (c.c.), Hz. 
Adem’i cennetine yerleştirdi, ona Hz. Havva’yı eş olarak yarattı ve onları şeytana karşı uyardı. Onları 
cennette bir imtihana tabi tuttu ve bir ağacın meyvesinden yemelerini yasakladı. 

Hz. Adem ve eşi orada kalırken İblis onlara: “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya 
da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenler-
denim.” (A’râf suresi, 20-21. Ayetler) diyerek vesvese verdi. İblis onları kandırdı ve Hz. Adem ile eşi yasaklı 
ağacın meyvesinden yediler. Böylece onlar Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmiş ve yollarını şaşırmış oldu-
lar. Allah da (c.c.) onları cennetten çıkardı.

Hz. Adem ve eşi yaptıklarından hemen pişman oldular. Allah (c.c.) onların tövbesini kabul etti ve onlara 
doğru yolu gösterdi. Onlara yeryüzünde belli bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma imkânı tanıdı.

Hz. Adem ve diğer tüm peygamberler, insanları Allah’ın (c.c.) yolundan ayrılmamaları konusunda uyar-
mıştır. Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi insanlara iletmiş ve örnek olmuşlardır.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Adem resul peygamberle-
rin ilkidir.

Cennetti ilk görmüş kişi Hz. 
Adem’dir.

Allah (c.c.) Hz. Adem’in tövbe-
sini kabul etmiştir.

İnsanların atası olarak Hz. 
Adem kabul edilir.

Şeytan Hz. Adem’i hiçbir 
zaman kandıramamıştır.

Hz. Adem’in eşi, Hz. Havva’dır.

1

UNUTMA!

İlk insan  Hz. Adem topraktan yaratılmıştır. Hz. Havva Hz. Adem'e eş olarak yaratılmıştır.

Şeytanın vesvesesine uyup Allah'ın emrine karşı geldiler ve cennetten kovuldular.

Yüce Allah dünyaya gönderilen Hz. Adem ve Hz. Havva'nın tövbelerini kabul etmiştir.
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Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

Sözlükte; ibadet, boyun eğme, itaat, saygı, huşu, dua etme gibi anlamlara gelen kunut, zor durumda 
kalan kulun dua ederek Allah’tan (c.c.) yardım dilemesidir. 

Kunut duaları, yatsı namazının ardından kılınan vitir namazında okunur. Vitr namazının üçüncü reka-
tında tekbir alındıktan sonra bu dualar okunur. Bu dualar, insanın Rabbiyle olan bağının güçlenmesini 
sağlar.

Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîk.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men 
yefcürük.

Anlamı
Allah’ım! 
Senden yardım isteriz, 
Günahlarımızı bağışlamanı isteriz, 
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile 
överiz. 
Sana şükrederiz. 
Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından
bilmeyiz. 
Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

13 Hedef tahtasında “Kunut Duası” ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki
cümle yanlıştır?

1) Kunut dualarını bize Hz. Muhammed (s.a.v.) öğretmiştir.

2) Kunut duaları Kur’an’da geçen bir ayet değildir.

3) Akşam namazının üçüncü rekatında okunur.

4) Allah’tan (c.c.) yardım istediğimiz ve ona şükrettiğimiz bir
duadır.

5) Bu dua insanın Rabbiyle olan bağını güçlendirir.
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1. 
“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) 
ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: 
‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! 
Senden bağışlama dileriz. Sonun-
da dönüş yalnız sanadır.”

(Bakara suresi, 285. Ayet)

Bu ayete göre,

 I. Bir Müslümanın görmese de meleklere inan-
ması gerekir.

 II. Müslümanlar bağışlanmak için Allah’a (c.c.)
tövbe ederler.

 III. Ayette ölüm ve ahiret konusu geçmemektedir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) II ve III D) I, II ve III

2. 
I Hz. Adem İlk peygamber

II Hz. İbrahim
Hıristiyanların peygam-
beri

III Hz. İsa
Şanlıurfa’da yaşamış 
olan peygamber

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

Son peygamber

Peygamberle ilgili verilen tabloda yapılan 
hatanın düzeltilmesi için kaç numaralı pey-
gamber isimlerinin yer değiştirmesi gerek-
mektedir?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D)  II ve IV

3. 

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği 
emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve 
ondan başka kimseden korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

Bu ayette peygamberlerin özelliklerinden,

 I. Sıdk

II. Tebliğ

III. İsmet

hangisi ön plana çıkarılmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

4. 
Peygamberlere ait özelliklerden bir 
tanesi de mucizelerdir. Mucize; peygam-
berlerin, kendilerine inanmayan insan-
lara peygamberliklerini ispat etmek için 
gösterdikleri olağanüstü olaylara denir. 
Mucizeler aslında Allah’a (c.c.) aittir. 
Sadece ortaya peygamber eliyle çıkar.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
bir peygamber mucizesi olarak gösterilemez?

A) Ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması.

B) Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi.

C) Hz. Harun’un kardeşinin de peygamber olması.

D) Hz. Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırması.

5. Peygamberleri örnek alan bir kişi aşağıdaki
davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Yalan söylemez

B) Hırsızlık yapmaz

C) Hayvanları korur

D) Dedikodu yapar

Ünite Değerlendirme Testi
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6. 

Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelile-
re şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu 
vadide size saldırmak üzere olan bir süvari 
birliğinin olduğunu söylesem bana inanır 
mıydınız?” Onlar da “Evet senden hep doğ-
ruluk gördük.” diyerek cevap verdiler. Böyle-
ce onun doğru sözlülüğünü onaylamışlardı. 
Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben Allah’ın 
görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi 
Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” 
Diye seslendi.

(Buhârî, Tefsir, 2.)

Verilen bu metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
sahip olduğu peygamberlerin ortak özellikle-
rinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Emanet - Fetanet

B) Sıdk - Tebliğ

C) Fetanet - İsmet

D) İsmet - Emanet

7. 
Peygamberler, Yüce Allah’ın emir ve yasakla-
rını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insan-
lara örnek olmuşlardır. Çünkü Yüce Allah, 
peygamberleri insanlara örnek olmaları için 
göndermiştir. Onlar, doğru ve güzel olanı 
insanlara anlatmışlar ve uygulanması için 
çaba göstermişlerdir.

Verilen bu parçanın başlığı aşağıdakilerden 
hangi olmalıdır? 

A) Allah (c.c.) Peygamberleri Niçin Göndermiştir? 

B) Peygamberler Kaç Yıl Yaşamıştır?

C) Allah (c.c.) Peygamberler Nasıl Vahiy Gönderirdi?

D) Peygamberlerin Meslekleri Nelerdir?

8. 
“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 
peygamberler gönderdik ki, 
peygamberlerden sonra insanların 
Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...”

(Nisâ suresi 165. ayet)

Verilen ayete göre peygamberle ilgili olarak 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İlk peygamber ile son peygamber arasında çok uzun 
yıllar geçmemiştir.

B) Peygamberler Allah (c.c.) tarafından seçilir ve görev-
lendirilir.

C) Allah (c.c.), peygamber göndermeden insanlardan
hesap sormaz. 

D) Peygamberlerin getirdikleriyle muhatap olan insan
bunlardan sorumludur.

9. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olma-
dan önce de peygamber olduktan sonra da 
insanlara yalan söylememiştir. Müslüman 
olmayanlar bile onu yalancılıkla suçlama-
mışlardır. Dinin yayılmasında da bu özelliği 
çok etkili olmuş ve kısa zamanda pek çok 
kimse Müslüman olmuştur.

Bu paragraf Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi 
özeliğine vurgu yapmaktadır?

A) İlme önem vermesine

B) Çevreye ve hayvan haklarına dikkat etmesine

C) Güvenilir oluşuna

D) Hakkaniyeti gözetmesine

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem’e ait bir
özellik olamaz?

A) İlk insandır.

B) İlk peygamberdir.

C) Cenneti ilk gören insandır.

D) İlk resul peygamberdir.
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1. 
Allah (c.c.), insanlık tarihinin başlangıcından 
günümüze kadar olan zaman diliminde yaşa-
mış olan tüm insanlara pek çok peygamber 
göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir 
ayette, “Her ümmetin bir peygamberi vardır. 
Peygamberleri geldiği zaman arala-
rında adaletle hükmedilir ve onlara 
asla zulmedilmez.” (Yunus suresi, 47. 
Ayet) buyrulmaktadır. 

Bu ayetten;

 I. Kur’an-ı Kerim’de hikayesi anlatılan 25 kişinin 
peygamber olduğu bilinmektedir.

II. Allah’ın (c.c.) rehberlik etmediği topluluk yok-
tur.

 III. Peygamberler Allah (c.c.) tarafından görevlen-
dirilir ve insanlar arasında adaletle davranırlar.

yorumlarından hangisi çıkarılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) II ve III D) I, II ve III

2. 
Ondan önce basmadı
Kimse bastığı yere.
Kimse gelip bakmadı
Onun baktığı yere.

Öğretmenin tahtaya şifreli olarak yazdığı pey-
gamber aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İbrahim 

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Adem

3. 

Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu-
dur. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan 
ayrı olarak, Cebrail aracılığıyla bazı pey-
gamberlerine gönderdiği dini emirlere ve 
bu emirleri içeren sayfalara verilen addır.

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine 
suhuf verilen peygamberlerden birisi değildir?

A) Hz. Şit B) Hz. Yusuf

C) Hz. İdris D) Hz. İbrahim

4. 

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde 
bir hidayet, bir nur vardır… ”

(Mâide Suresi, 44. ayet)

Bu ayette Allah (c.c.) hangi resul peygamber-
den bahsetmektedir?

A) Hz. İsa B) Hz. Davud

C) Hz. Musa D) Hz. İbrahim

5. 

İslam’ın ilahi kitabı Kur’an-ı Kerim hakkında,

I. Orijinal dili İbranicedir.

II. Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

 III. Son ilahi kitaptır.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

Ünite Değerlendirme Testi
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6. 
“Şüphesiz benimle benden önceki pey-
gamberlerin durumu şu temsile benzer: 
Bir adam bir ev yaptırmış, onu güzel bir 
şekilde tamamlamış, süslemiştir. Yalnız evin 
bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer kalmıştır. 
Bu vaziyette insanlar binaya girip gezmeye 
başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek 
‘Aa, keşke şu tek kerpiç de yerine 
konsaydı!’ derler. İşte ben, o boş 
bırakılan yeri dolduran kerpiç gibi-
yim; ben peygamberlerin sonuncu-
suyum.” 

(Müslim, Kitabu’l-Fedâil, 7)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu hadisinden aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler birbirinden bağımsız ve alakasız çok
farklı dinler getirmemiştir. 

B) Her peygamber tebliğ görevini yaşamış olduğu ken-
di toplumundan almıştır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir ve ondan
sonra peygamber  gelmeyecektir.

D) Peygamberlerin anlattıkları birbirine benzer ve bağ-
lantılıdır.

7. 

İlahi kitaplar; insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu sağlamak için peygamberler 
aracılığıyla Allah (c.c.) tarafından gönderi-
len, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren 
vahyin bütünüdür.

Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisini 
söyleyemeyiz?

A) Allah (c.c.) insanlara bir tane ilahi kitap göndermiştir.

B) Vahyin sahibi Allah’tır (c.c.).

C) Peygamberler sadece kendilerine gönderileni insan-
lara iletirler.

D) Vahiy, farklı konularda insanlara rehberlik etmiştir.

8. 

“Bir peygambere, emanete hıyanet 
yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin 
günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra 
herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) 
kazandığı tastamam verilir.”

(Âl-i İmrân Suresi, 161. ayet)

Bu ayette Allah (c.c.) peygamberlerin hangi 
özelliğine dikkat çekmektedir?

A) Günahlardan sakındırılmış olmalarına

B) Akıllı ve zeki olmalarına

C) Allah’tan (c.c.) aldıkları emir ve yasakları eksiksiz ola-
rak insanlara iletmelerine

D) Güvenilir oluşlarına

9. 
“De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar 
yerine), gezip dolaşan melekler 
olsaydı elbette onlara gökten bir 
melek peygamber gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak söylenebilir?

A) İlk peygamber ne zaman yaşamıştır?

B) Peygamberler neden sadece insanlardan seçilmiştir?

C) Bütün peygamberler aynı mesleği mi yapmıştır?

D) Meleklerle insanların ortak özellikleri nelerdir?

10. 

“…Biz, bir peygamber göndermedik-
çe (kimseye) azap edecek değiliz.”

 (İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Allah (c.c.) ezeli ve  ebedi midir?

B) Cennete kimler girecektir?

C) Allah (c.c.) insanlardan ne zaman hesap sorar?

D) Allah (c.c.) kaç tane peygamber göndermiştir? 
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1. 

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin 
mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun üze-
rine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…”

(Bakara suresi, 258. ayet)

Verilen ayette Hz. İbrahim’in Nemrut’a vermiş olduğu cevaplar, peygamberlerin ortak özelliklerinden 
hangisine örnek olarak gösterilebilir? 

A) İsmet B) Emanet C) Sıdk D) Fetanet

2. 
“O, öyle Allah’tır ki ondan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen-
dir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O; mülkün sahibidir, 
eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstün-
dür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları 
şeylerden münezzehtir. O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde 
ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

 (Haşr suresi, 22-24. ayetler.)

Verilen ayette öneminden dolayı iki defa tekrarlanan ve altı çizilen bölüm, aşağıdakilerden hangisini 
anlatmaktadır?

A) Tevhit inancını 

B) Allah’ın (c.c.) merhametini

C) İnsanların yaratılış sebebini 

D) Allah’ın (c.c.) subuti sıfatlarını
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3. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de bazı ahlaki özellikleriyle tanınmış ve bu özellikleri sebe-
biyle Mekkeli müşrikler ona “Muhammedü’l-Emin” ismini vermişlerdir.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” isminin verilmesi onun hangi özelliklerinden dolayı
olabilir?

A) Son peygamber olması sebebiyle

B) Çok merhametli ve şefkatli olması sebebiyle 

C) Dürüst ve güvenilir olması sebebiyle

D) Tebliğ vazifesini layıkıyla yerine getirmesi sebebiyle 

4. 
“Dedik ki: ‘Hepiniz cennetten inin! Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) 
gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülme-
yeceklerdir.’ İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar 
cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”

(Bakara suresi, 38-39. Ayetler)

Bu ayete göre,

I. Cennette yaşamış bazı insanlar vardır. 

II. Bazı insanlar cehennemde sonsuza kadar kalacaktır.

 III. Kimlerin cennete gireceğine peygamberler karar verir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

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

5. 
Kunut Duası
Allâhümme innâ nesteînüke
...........................................................................
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut duasının verilmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ve nestağfirüke ve nestehdîk

B) İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

C) Ve lem yekun lehû kufuven ahad

D) İnne şanieke hüvel’ebter
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6. 
I Fetanet Akıllı ve zeki olmaları

II İsmet Günahtan sakındırılmış olmaları

III Tebliğ Doğru sözlü olmaları

IV Sıdk Allah’tan (c.c.) aldığı emir ve yasakları eksiksiz insanlara iletmeleri

V Emanet Güvenilir olmaları

Peygamberlerin ortak özellikleriyle ilgili verilen tablodaki hatanın düzeltilebilmesi için kaç numaralı 
sıfatların yer değiştirmesi gerekmektedir?

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

7. 

 ➥ Kızlar gelin edilirken onların çeyizlerine işlemeli kılıflar içinde Kur’an koyulmuştur.

 ➥ Sure başlarında yer alan besmele bölümünü ve Kur’an sayfalarının kenarlarını en güzel şekilde süslemiştir.

 ➥ Kur’an’ı ezberleyen kişilere büyük saygı gösterilmiştir.

Verilen bilgiler Kur’an-ı Kerim ile ilgili hangi konuyu açıklamaktadır?

A) Kur’an-ı Kerim’in ilk indiğinde aldığı tepkiler

B) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) arasındaki bağ

C) Kur’an’ın sayfa ve ayet olarak hacmi

D) Toplumun Kur’an’a olan saygısı

8. 

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan 
yaratmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet)

Bu ayet insanın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?

A) Akıl ve irade sahibi olmasına

B) Yaratılış hammaddesine

C) Ölümlü oluşuna

D) İlk ne zaman yaratıldığına
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9. 

“Ona (İbrahim’e) İshak’ı ve ayrıca da Yakup’u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emri-
mizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı 
vermeyi emrettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi..”

(Enbiyâ suresi, 72-73. ayetler)

Kur’an-ı Kerim’ de Hz. İbrahim ile ilgili geçen bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleyeme-
yiz?

A) Peygamberlerin getirdiği vahiyler, dinler ve ibadetler birbiriyle örtüşmektedir.

B) Hz. İbrahim, kendisinden sonra peygamberlik yapacak kişileri kendisi belirlemiştir.

C) Namaz ve zekât ibadetleri İslamiyet öncesinde de vardı.

D) Hz. İbrahim’in soyundan başka peygamberler de gelmiştir.

10. 

“De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlah’ınızın sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor. Artık 
her kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”

(Kehf suresi, 110. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramayız?

A) Bu ayete göre Hz. Muhammed  (s.a.v.) son peygamberdir.

B) Hz. Muhammed de (s.a.v.) her insan gibi ölümlüdür. 

C) Ayet, Allah’a (c.c.) şirk koşmamayı öğütlemektedir.

D) Allah (c.c.), bu ayetinde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yol göstermektedir. 

gökhan
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. I. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden
korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

II. “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.
Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez..”

(Mâide suresi, 67. ayet)

 III. “Andolsun biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin
ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?’ dedi.”

 (Mü’minûn suresi, 23. ayet)

 IV. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşamıştı. “Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer
Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir hal-
de iken kendisini sahile çıkardık.”

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

Peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi de tebliğ görevleridir.

Verilen ayetlerden hangisinde peygamberlerin tebliğ görevinden bahsedilmemiştir?

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

2. 

Hani Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni eksiksiz bilirken ve 
durmadan övgü ile tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah 
“Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.

(Bakara suresi, 30. ayet)

Verilen ayette Allah (c.c.) aşağıdaki peygamberlerden hangisinden bahsetmektedir?

A) Hz. Adem B) Hz. İbrahim C) Hz. Yahya D) Hz. İsmail
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3. 
Kunut Duası
Allah’ım! 
Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere 
hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. 
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. 
Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Türkçe meali verilen Kunut duasından aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dua, insanın Allah’a (c.c.) şükretmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

B) Tövbe yalnız Allah’a (c.c.) edilir.

C) Bu dua, insanın Allah’a (c.c.) bir seslenişi ve yalvarışıdır. 

D) Allah (c.c.), bütün günahları affedendir.

4. 
“Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne babasına kıyamet günü bir 
taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa dünya evlerindeki güneş ışığından 
daha güzeldir. O hâlde bununla amel eden hakkında ne düşünürsünüz?”

(Ebû Dâvûd, Vitr, 14)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmektedir?

A) Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar aslını koruyacaktır.

B) Kur’an-ı Kerim kendisinden önceki peygamberleri reddetmez.

C) Kur’an-ı Kerim’i orijinal dilinde okumak başlı başına bir ibadettir.

D) Kur’an-ı Kerim’i anlamalı onun kurallarını hayatımızda uygulamalıyız.

5. 

Her Müslüman, evinde Kur’an-ı Kerim bulundurur ve her fırsatta okumaya gayret eder. Kur’an’ı ezberleyip 
…………………… olanlara özel bir hürmet gösterilir.

Verilen metinde anlam bütünlüğünün bozulmaması için boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır?

A) Mükellef B) Müfessir C) Hafız D) Mütedeyyin
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6. 
Peygamberler, keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir 
mantığa, kuvvetli bir hafızaya sahiptirler. Bu özellikleri 
sayesinde bütün peygamberler ilahi mesajları, gönde-
rildikleri topluma eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarabil-
mişlerdir. İnsanları, getirdikleri ilahi ilkelerin doğruluğu 
ve bu mesajlara uymanın gerekli olduğu konusunda ikna 
edebilmişlerdir.

Ayşe öğretmen dersinde öğrencilerine peygamberlerin ortak özelliklerini anlatıyordu. 

Ayşe öğretmenin yukarıda vermiş olduğu örnekler, peygamberlerin hangi ortak özelliği ile ilgilidir?

A) Fetanet B) Emanet C) İsmet D) Sıdk

7. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem ile bağlantılı olarak onun oğulları olan Habil ve Kabil’den de bahse-
dilir. Habil toprakla uğraşan, Kabil, ise hayvancılık yapan iki kardeşti. Babaları Hz. Adem onlar-
dan, Allah’a (c.c.) kurban sunmalarını istedi. Habil, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerden 
en güzelini seçip kurban olarak sundu. Kabil ise kurban ibadetini istemeye istemeye değersiz 
ürünlerle yerine getirdi. Allah (c.c.), Habil’in kurbanını kabul ederken, Kabil’in kurbanını reddetti. 
Bu olaydan sonra Kabil, kardeşine kin güderek kıskançlık gösterdi ve ona düşman oldu. İçinde 
biriktirdiği bu kötü duygular bir süre sonra onun kardeşini öldürmesine sebep oldu. Böylece 
Kabil, yeryüzünde ilk kan döken kardeş katili oldu. 

Verilen bu paragraftan aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?

A) Şeytan herkesi kandırabilir.

B) Peygamber çocukları günah işlemez.

C) Kıskançlık, insana kötülükler yaptırabilecek olan tehlikeli bir duygudur.

D) Dünyadaki ilk meslekler tarım ve hayvancılık üzerine olmuştur.

8. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, adaleti, gibi bütün 
özellikleriyle insanlar için en güzel örnektir. Bu sebeple onun için Kur’an-ı Kerim’de 
………………………………. yani “en güzel örnek” ifadesi kullanılır.

Verilen metinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisinin gelmesi metnin anlam bütünlüğünü 
bozmaz?

A) El-Emin B) Ebu’l Kasım

C) Üsve-i hasene D) Hatemü’l Enbiya
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9. 

“Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat 
kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve 
bir rahmettir..”

(Yusuf suresi, 111. ayet)

Bu ayetteki altı çizili kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Hz. Muhammed’in (s.a.v.) başından geçen ibretlik olaylardır.

B) Tarih kitaplarında anlatılan savaş sahneleridir.

C) Ehl-i beytin yapmış olduğu örnek davranışlardır.

D) Kur’an-ı Kerim’deki ibret alınacak olan, tarihi doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır.

10. 

 ➤ Nemrut ile tevhit mücadelesinde bulunmuştur.

 ➤ Şanlıurfa’da  hayatının bir bölümünün geçtiği rivayet edilir.

 ➤ “Halilullah” yani “Allah’ın dostu” olarak nitelendirilmiştir. 

Öncüllerde aşağıdaki peygamberlerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) B) Hz. İbrahim

C) Hz. Yusuf D) Hz. Adem

gökhan
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BÖLÜM 

1

	 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

	 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

	 Namazın kılınışına örnekler verir.

	 Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

	 Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

	 Fil suresini okur, anlamını söyler.

Kazanımlar
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1. Namaz İbadeti ve Önemi

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Farsçadan dilimize geçen namaz kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Arapça karşılığı olan “Salat” ile ifade edilir. 
Salat; dua etmek, yüceltmek, kılmak, övmek anlamlarına gelir. Namaz, akıllı ve ergenlik çağına girmiş 
her müslümana belirli şartlara ve kurallara uygun olarak günde 5 (beş) vakit kılınması farz olan İslam’ın 
en temel ibadetidir.
Bütün varlıkları yaratan Yüce Allah, bizlere bazı ibadetleri emretmiştir. Bunlardan en önemlisi namaz-
dır. İslam’ın beş şartından biri olan namaz ile ilgili Kur’an’da doksan dokuz ayet yer almaktadır. Peygam-
berimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’de pek çok hadisinde namazın önemine dikkat çekmiştir.

1. Namaz kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiş-
tir.

2. Kur'an'da salat olarak bahsedilen farz bir iba-
dettir.

3. Namaz kılmak sadece erkek müslümanlara 
farzdır.

4. Namaz kişiyi kötü ve çirkin işlerden alıkoyar.

5. Namaz kılan insan Allah'ın rızasını kazanır.

1 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

•  Bakara Suresi, 43. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

•  Bakara Suresi, 45. ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır 

(bir yük)dır.

•  Nur suresi 56. ayet: Namazı kılın, zekatı verin, Peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz.

• Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir. (Hadis)

• Namaz dinin direğidir.(Hadis)

•  Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namazı kılmaya devam eden ve bu beş

vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.(Hadis)

gökhan
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Namazın İnsana Kazandırdıkları:
 ✓ Namaz kılan insan, imanın bir göstergesi olarak, Allah’ın emrini yerine getirmiş olur ve O’nun sevgi-

sini kazanır. Kulluk görevini yerine getirerek O’nu hatırlar, sayısız nimetlere karşı şükreder.

 ✓ Namaz insana her zaman Allah’ı hatırlatır. Başıboş yaratılmadığını, sorumlulukları olduğunu hatırla-
yan insan, kötü davranışlar yapmaktan uzaklaşır. Böylece ahlakını güzelleştirmiş olur.

 ✓ Namaz kılan insan, günde beş vakit namaz için aldığı abdest ile maddi kirlerinden arınır. Manevi 
kirleri olan günahlarının da affedilmesine vesile olur.

 ✓ Namaz insana planlı hareket etmeyi öğretir. Namaz kılan insan günü beş vakte böler ve planlar.

 ✓ Namaz birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirir. Cemaatle kılınan namazlar, müslümanları bir 
birine yakınlaştırır, kardeşliği pekiştirir.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

2
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Namaz kılmak için abdest 
almak şarttır.

Namaz kılmak imanın altı şar-
tından birisidir.

Cemaatle namaz kılmak top-
lumsal birlikteliğe katkı sağlar.

Namaz kılmak insanın disiplin-
li olmasını sağlar.

Günlük kılınan namaz dört 
vakittir.

Namaz insanı kötü davranış-
lardan uzak tutmaz.

Namaz ibadeti ilk insan, ilk peygamber Hz. Adem’den beri insanlığa emredilen farz bir ibadettir. 5 vakit 
namaz ise Miraç gecesinde farz kılınmıştır.
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2- Namaz Çeşitleri

Namazlar dini hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olarak üçe ayrılır.

Farz Namazlar: Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlara denir.  Bunlar ikiye ayrılır:
a) Farz-ı Ayn: Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş her müslümanın bizzat kendisi tarafından
kılmak zorunda olduğu namazlardır. Beş vakit namaz ve cuma namazı buna örnektir.
b) Farz-ı Kifaye: Bir grup müslümanın yerine getirmesiyle diğer müslümanların üzerinden sorumluluğun
kalktığı namazlara denir. Cenaze namazı buna örnektir.

Vacip Namazlar: Farz kadar açık ve kesin olmamakla birlikte kılınması emredilen namazlardır. Ramazan 
ve Kurban bayramı namazları, yatsı namazından sonra kılınan vitir namazı buna örnektir. Bu namazların 
hükmünün vacip olarak ifade edilmesi Hanefi mezhebine göredir. Diğer mezheplerde vacip diye bir kavram 
yoktur.

Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazların dışında, Hz. Peygamberin sünnetinde kılınması tavsiye edilen 
namazlardır. Nafile namazlar Allah’ın rızasına erişmek ve daha çok sevap kazanmak amacıyla kılınır. Bu 
namazlardan bazıları şunlardır:
Beş Vakit Namazın Sünnetleri: Farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnetlerdir.
Teravih Namazı: Ramazan ayına özgü, yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan sünnet 
namazdır.
Teheccüd Namazı: Gece yarısı kılınan sünnet namazdır.
Tahiyyatü’l-Mescid: Mescide girildiğinde kılınan iki rekatlık namazdır.
Kuşluk (Duha) Namazı: Sabah ile öğle arasında kılınan namazdır.
Evvabin Namazı: Akşam ile yatsı arasında kılınan namazdır.
İstihare Namazı: Bir şeyin hakkımızda hayırlı olanını istemek için kılınan namazdır.
Tövbe Namazı: Kişinin günah işlediğinde affedilmesi için kıldığı namazdır.
Tesbih Namazı: Ömürde bir defa kılınması tavsiye edilen namazdır.
Güzel bir haber alındığında kılınan şükür namazı, seyahate çıkılırken ve döndükten sonra kılınan yolcu-
luk namazı, bir dilekte bulunulacağı zaman kılınan hacet namazı, güneş tutulması sırasında kılınan küsuf 
namazı, ay tutulması esnasında kılınan hüsuf namazı da nafile namazlar arasındadır. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

2
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

1 Müminlerin haftada bir kez toplu halde …....………. namazı kılması farzdır.

2 Bayram namazları ve ................. namazı, vacip namazlara örnektir.

3 Ölen kişinin cenaze namazını kılmak ...............................dir.

4 Allah'ın rızasına erişmek ve sevap kazanmak için .................. namaz kılarız. 

5 Ramazan ayında 20 rekatlık sünnet olarak kılınan  ……………………………namazıdır. 

6 Güneş tutulması esnasında  ……………… , ay tutulması esnasında  ............... namazları kılınır. 

7
Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her müslümanın tek tek yerine getirmekle yükümlü olduğu namazlara 
……………………….... namazlar denir. 

farz-ı kifaye  - vitir  - teravih  - farz-ı ayn  -  Cuma -  küsuf - nafile  - hüsuf - 

Cuma
vitir

farz-ı kifaye  
nafile

teravih
küsuf husuf

farz-ı ayn
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

3
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

1 Namaza hazırlık farzlarına " …....……", namaz kılarken yapılması gereken farzlara ".......…." denir.

2 Namaz için abdest, gusül ya da teyemmüm almak  ......................... taharettir.

3 Namaz kılacak kişi bedenini, elbisesini ve kıyafetini temizlemesi  ..........................taharettir.

4 Namaza " ....................... " diyerek başlamaya iftidah tekbiri denir. 

5 Kade-i Âhire, namazın ......................... farzlardan biridir. 

6 İstikbâl-i Kıble  namazın .....……………… farzlardan biridir. 

7
Namaz kılarken erkeklerin göbekten diz kapağına kadar, kadınların ise yüzleri, elleri ve ayakları dışın-
da bütün bedenlerini örtmeleri farzdır. Buna .............................. denir. 

8 Namaz kılarken her rekatta bir ............. , iki ................ yapılır.

Allahu Ekber  -  rükû - şart  - setr-i avret -  rükün  -  içindeki -  necasetten - dışındaki  - hadesten 
-  secde -

3- Namazın Kılınışı

Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz kılarken yerine getirilmesi gereken bazı farzlar fardır. Bir nama-
zın sahih yani geçerli olması için “namazın farzları” ya da “namazın şartları” olarak adlandırılan bu kuralla-
ra uymak zorundayız. Namazın farzları, altısı dışındaki farzlar (namaza hazırlık) ve altısı içindeki farzlar 
(namaz kılarken) olmak üzere toplam on iki tanedir. Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi gereken farz-
lara “şart” , namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara ise “rükün” denir.

Namazın  Dışındaki Farzları (Namaza Hazırlık Şartları) :

1. Hadesten Taharet: Namaz kılmak için abdest almak.
2. Necâsetten Taharet: Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak.
3. Setr-i Avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.
4. İstikbâl-i Kıble:  Kâbe’ye yani kıbleye doğru dönmek.
5. Vakit: Kılınacak namazı, vaktinin içerisinde kılmak.
6. Niyet: Kılınacak namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek.

Bu altı hazırlık şar-
tı yerine getirildik-
ten sonra namaza 
başlanabilir.

Namazın  İçindeki Farzları (Namazın Rükünleri) : 

1. İftidah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.
2. Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3. Kıraat: Namazda Kur’an okumak.
4. Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmek.
5. Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.
6. Kade-i  Âhire: Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmak.

Bu şartlardan biri eksik 
olursa namaz geçersiz 
sayılır ve tekrar kılın-
ması gerekir.

şart rükun 
hadesten

necasetten
Allahu ekber

içindeki

dışındaki

setr-i avret

rüku secde
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
Abdest (Namaz Abdesti): Dinimiz temizliği bazı ibadetler için ön şart saymıştır. Namaz kılabilmek için 
de temiz olmak gerekir. Bunun için öncelikle namaz kılacak kişinin abdestli olmasını, duruma göre de boy 
abdesti (gusül) veya teyemmüm almasını şart koşmuştur. Abdest; dilimize Farsça’dan geçen “el suyu” anla-
mına gelen bir kelimedir. Namaz kılmadan önce bazı organları yıkamak ya da meshetmek suretiyle yapılan 
bir temizliktir. Hadesten taharet kısmında yer alan abdest, hem maddi hem de manevi bir temizliktir. Kur’an-ı 
Kerim’de Yüce Allah, namaz kılmadan önce kişinin abdest almasının farz oluşunu şu ayet ile bize bildirmiştir: 
“ Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başları-
nızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)...” (Mâide suresi 6. ayet) Buna göre abdestin farzları 
dört tanedir:
1. Elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak.
2. Yüzümüzü saç bitimlerine kadar yıkamak.
3. Başın dörtte birini mesh etmek.
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) abdestin nasıl alınacağını bizlere öğretmiştir. Farz ve sünnete uygun namaz 
abdesti şöyle alınır:
İlk önce “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet ederiz. Euzü besmele çeker, ellerimizi yıkarız. 
Sağ avucumuza su alıp ağzımızı üç defa çalkalarız. Sonra yine sağ avucumuza su alıp üç defa burnumuza 
verir ve sol elimizle iyice temizleriz. İki avucumuza su alıp yüzümüzü saç bitiminden çene altına kadar üçer 
defa yıkarız. Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır. Sağ el ile 
başımızın dörtte birini mesh ederiz. Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların içi mesh edilirken, 
kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh ederiz. Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan 
işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boynumuzu mesh ederiz. En son olarak ta ayaklarımızı önce sağ 
sonra sol olmak üzere parmak aralarına da dikkat ederek topuklarla birlikte üç defa yıkarız. Böylece abdest 
tamamlanmış olur.
Abdesti bozan durumlardan bazılar şunlardır: Tuvalet ihtiyacını gidermek, yellenmek, uyumak, vücuttan 
kan çıkması, ağız dolusu kusmak, bayılmak ve sarhoş olmak, namaz kılarken sesli bir şekilde gülmek.

4
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Abdesti olmayan bir kişi yine 
de namaz kılabilir.

Abdest, gusül ve teyemmüm, 
hadesten taharet kapsamına 
girer.

Abdest sadece maddi kirler-
den arındırır.

Mâide suresi 6. ayete göre 
abdestin farzları dörttür.

Ayakları yıkamak abdestin 
sünnetlerindendir.

Küçük ya da büyük tuvaletimi-
zi yapmak abdesti bozar.
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Boy Abdesti (Gusül): Dinimizde emredilen bir diğer temizlik çeşidi boy (gusül) abdestidir. Ergenlik çağına 
giren her erkek ve kadın müslümanın belli durumlarda almakla yükümlü olduğu abdesttir. Gusül abdesti 
almak farzdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “...Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın..” 
(Mâide suresi 6. ayet) Boy (Gusül) abdesti; euzübesmele çekip niyet ederek, ağza üç defa su alıp temiz-
lemek,  buruna üç defa su çekerek temizlemek ve hiç kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamak şeklinde 
yapılan temizliktir. Vücudun herhangi bir yerinde suyun ulaşmasına engel olacak oje vb. bir madde varsa 
temizlenmelidir.

Boy (Gusül) abdetsinin üç farzı vardır:
1- Ağza su vermek
2- Burna su vermek
3- Bütün vücudu hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde iyice yıkamak.

Teyemmüm: İslam’daki temizlik çeşitlerinden biri de teyemmümdür. Teyemmüm; suyun bulunmadığı veya 
bulunsa bile kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, kişinin niyet ederek toprak ya da toprak cinsin-
den bir şeyle, abdest veya gusül abdesti yerine aldığı abdesttir. Abdesti bozan bir durum olursa veya suyu 
kullanmaya engel durum ortadan kalkarsa teyemmüm bozulur. Teyemmüm dinimizin sağladığı kolaylıklar-
dan biridir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “... Su bulamadığınız zaman temiz bir toprakla 
teyemmüm edin.” (Nisa suresi 43.ayet) Teyemmüm abdesti için önce niyet ederiz. Sonra iki elimizi toprağa 
sürer ve yüzümüzü mesh ederiz. Daha sonra ellerimizi aynı şekilde toprağa sürüp sol el ile sağ kolumuzu, sağ 
el ile sol kolumuzu dirseklere kadar mesh ederiz.

Teyemmümün farzı ikidir:
1- Niyet etmek.
2- Ellerimizi toprağa sürerek yüzümüzü ve kollarımız mesh etmek.

BİLELİM!

ABDESTSİZ YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEYLER:
1. Namaz kılamayız.
2. Kâbe’yi tavaf edemeyiz.
3. Kur’an’a dokunamayız.
4.Tilâvet secdesi yapamayız.

1. Abdest kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiş-
tir.

2. Teyemmüm İslam'ın bir kolaylığıdır.

3. Gusül abdestinde bütün vücut yıkanır.

4. Niyet etmek, bütün abdest çeşitlerinde farz-
dır.

5. Teyemmümün farzı ikidir.

5 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

Öğreten Sorular / Etkinlikler

gökhan
Oval
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Ezan ve Kamet : Günde beş vakit kılınması farz olan namazların vaktinin girdiğini ilan etmek için yapılan 
çağrıya ezan denir. Ezan okuyan kişiye de müezzin denir. Dünyanın her yerinde aynı şekilde okunan ezanın 
dili Arapçadır. Bir yerde minarelerden ezan seslerinin yükselmesi, oranın İslam yurdu olduğunun en belirgin 
özelliklerindendir. Ezan, Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinden sonra okunmaya başlanmıştır. Günde beş 
vakit namaz öncesi ezan okumak sünnettir. Her vakitte okunan ezanın sözleri aynıdır. Sadece sabah namazı 
ezanında Hayye Ale’l-Felah’tan sonra “Essalâtü Hayrun Mine’n-Nevm” ifadesi söylenir. 
Hicretten sonra Medine’de, müslümanlara namaz vakitlerinin girdiğini ilan ve namaza davet etmek için nasıl 
bir yöntem izlenmesi konusunda tereddüt yaşandı. Çan çalmak, boru öttürmek, ateş yakmak ve bayrak 
dikmek gibi yöntemleri Hz. Peygamber, başka dinleri çağrıştırdığından dolayı kabul etmedi. Bu sırada saha-
beden Abdullah b. Zeyd (r.a.) Hz. Peygambere gelerek ezanın okunuşuyla ilgili gördüğü rüyasını anlattı. 
Benzer rüyayı Hz Ömer (r.a.) de görmüştü. Bahsedilen rüyadaki sözleri Peygamberimizin emriyle Hz. Bilal-i 
Habeşî yüksek bir yere çıkarak sabah ezanını okudu. Bu okunan ilk ezandı, Hz. Bilal (r.a.) de ilk müezzin. 

Allâhü Ekber Allâhü Ekber (iki kere)
Eşhedü en lâ ilâhe illaâlâh (iki kere)
Eşhedü enne Muhammeden Resulullâh (iki kere)
Hayye ale’s - salah (iki kere)
Hayye ale’l - felâh (iki kere)
Allâhü Ekber. Allâhü Ekber
Lâ ilâhe illâllâh.

Allah en büyüktür
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir
Haydi namaza!
Haydi kurtuluşa!
Allah en büyüktür
Allah’tan başka ilah yoktur.

Kamet; gerek tek başına gerekse cemaatle kılınan farz namazlarının öncesinde okunan sözlere denir. Ezan-
dan farklı olarak daha hızlı okunur ve “hayye al’el-felah”tan sonra “Namaz başladı” anlamına gelen “Kad 
kâmeti’s-salâh” cümlesi eklenir. Kamet getirmek erkeklere sünnettir.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

6
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Ezan okuyan ve kamet getiren kişilere müezzin denir.

2. Ezanı rüyasında gören ve ilk okuyan kişi Hz. Bilal-i Habeşî (r.a.)dir.

3. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılır hem de Allah'ın birliği, Hz.Muhammed'in 
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilir.

4. Farz namazlardan önce kadın ve erkek müslümanların kamet getirmesi sünnettir.

5. Ezan, dünyanın her yerinde aynı okunan, müslümanların ortak bir sembolüdür.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Beş Vakit Namaz
İslam’a göre namazın belirli vakitlerde kılınması gerekir. Yüce Allah Nisa suresi 103. ayetinde  “....Namaz 
müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” buyurmaktadır. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her erkek ve kadın 
müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılması farzdır. Farz namaz-
larının unutulması ya da uykuda kalınması gibi durumlarda ilk fırsatta kaza edilmesi gerekmektedir. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) hangi vakitlerde nasıl namaz kılınacağını müslümanlara öğretmiştir. Namaz, rekat adı 
verilen bölümlerden oluşur. İki rekatlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel olarak namaz kılmayı 
öğrenir. Şimdi iki rekatlık sabah namazın sünnetinin nasıl kılınacağını öğrenelim.

 ✓ Birinci rekatta abdestli olarak kıbleye doğru dönülür. “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının 
sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir. Niyetten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar ise 
omuz hizasına kadar kaldırır ve “Allahü Ekber” diyerek iftidah tekbiri alır ve eller bağlanır.

 ✓ Erkekler sağ eli, sol bileğini kavrayacak şekilde göbeklerinin üzerine bağlarlar. Kadınlar ise sağ eli 
sol elin üzerine koyarak göğüs üstünde tutarlar. Bu şekilde ayakta durmaya  “kıyam” denir.

 ✓ Kıyamda ilk olarak “Sübhâneke” duası ve ardından “Euzübesmele, Fatihâ suresi ve kısa bir sure ya da 
birkaç ayet (zammı sure) okunur. Buna “kıraat” denir.

 ✓ Ayakta kıraat bittikten sonra “Allahü Ekber” diyerek hafif dik bir şekilde eğilip rüku yapılır ve üç defa 
“Sübhâne rabbiye’l-azîm” denir.

 ✓ “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükudan doğrulur ve ayakta iken “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.

 ✓ Sonra “Allahü Ekber” diyerek secdeye gidilir. Üç defa “Sübhâne raabiye’l-a’lâ” denir. “Allahü Ekber” 
denilerek oturulur ve ikinci kez secde yapılır.

 ✓ Secdeden sonra birinci rekat bitmiş olur. İkinci rekat için “Allahü Ekber” diyerek ayağa kalkılır ve aynı 
şekilde bir rekat daha kılınır. İkinci rekatın secdelerinden sonra ayağa kalkılmaz, oturulur.

 ✓ “Kade-i Âhire” denilen bu son oturuşta sırasıyla “Ettehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ve 
Rabbenâ” duaları okunur.

 ✓ En son olarak başımızı önce sağ omzumuza sonra sol omzumuza doğru “Esselâmü aleyküm ve rah-
metullah” diyerek çevirip selam veririz. Sabah namazının farzı da sünneti gibi kılınır. Ancak niyet, 
sabah namazının farzına edilir.

BİLELİM!

 ❖ Kılınacak namaz iki rekattan fazla ise “Ettehiyyâtü” duasından sonra “Allahü Ekber” denilir ve üçüncü 
rekata kalkılır. Besmele çekilip Fâtiha suresi okunur. 

 ❖ Eğer kılınan namaz, bir farz namazı ise Fâtiha suresinden sonra bir şey okunmaz, rüku ve secde yapılır. 
Aynı şekilde dördüncü rekat ta kılınarak son oturuş ve selam ile namaz bitirilir.

 ❖ Eğer kılınan namaz, bir sünnet namazı ise üçüncü ve dördüncü rekatında Fâtiha suresinden sonra 
zammı sûre okunarak aynı şekilde namaz bitirilir.

 ❖ İkindi ve yatsı namazının dört rekatlık sünnetlerinde ise, diğer namazlardan farklı olarak ilk oturuşta 
“Ettehiyyâtü” duasından sonra “Allâhümme Salli-Allâhümme Bârik” duaları da okunur.

 ❖ Kılınan bütün namazların son oturuşunda; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli-Allâhümme Bârik ve Rab-
benâ duaları okunur ve selam verilir. 
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TEST – 1NAMAZ | Tane Tane 

1.  ✏ Günde beş vakit farzdır.

 ✏ Tekbir ile başlayıp selam ile son bulur.

 ✏ Dilimize Farsça’dan geçmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler hangi kavram ile ilgi-
lidir?

A) Oruç B) Namaz

C) Zekat D) Hac

2. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Kur’an’da “salat” kelimesi ile ifade edilir.

B) Kur’an’da doksandokuz ayette bahsedilir.

C) Akıllı,ergenlik çağına girmiş ve zengin olanlara farz-
dır.

D) Hz. Adem’den itibaren insanlığa emredilmiştir.

3. İslam’ın beş şartından biri olan namaz ibadeti
Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamberin hadislerinde 
sıklıkla konu edilmiştir.

Aşağıda verilen ayet / hadislerin hangisinde
namaz ibadetine vurgu yapılmamıştır?

A) “Namazı kılın, zekatı verin, Peygambere itaat edin ki
merhamet göresiniz” 

(Nur suresi 56.ayet)

B) “Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır” 

(Hadis)

C) “ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku eden-
lerle birlikte siz de rüku edin.” 

(Bakara  43.ayet)

D) “ Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları
vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar
dökülür” 

(Hadis)

4. 

Yüce Allah Nisa suresinde “Şüphesiz 
namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş 
bir farzdır” buyurmaktadır. Hz. Peygam-
ber de bir hadisinde “...namazı ayakta kıl, 
buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna 
da gücün yetmezse yan üstü  yatarak kıl.” 
diyerek namazın önemini ifade etmiştir.

Verilen bilgilere göre namazla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Namaz müminler için farz bir ibadettir.

B) Namaz belirli vakitlerde yapılan bir ibadettir.

C) Kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır.

D) Hasta olsak dahi namazı terkedemeyiz.

5. Namazlar dini hükümlerine göre farz, vacip ve
nâfile olmak üzere üçe ayrılır.

Buna göre;

• Bayram namazı

• Teravih namazı

• Vitir namazı

• Teheccüt namazı

• Cuma namazı

• Şükür namazı

olarak verilen namaz çeşitlerinden en çok han-
gisine örnek verilmiştir.

A) Nâfile Namazlar

B) Farz Namazlar

C) Vacip Namazlar

D) Farz-ı Kifaye Namazlar

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. 
Namaz abdesti Boy (Gusül) abdesti 

Teyemmüm

Yukarıda verilen abdest çeşitleri namaz kılmak 
için yerine getirilmesi gereken hangi şartın içe-
risinde yer alır?

A) Setr-i Avret

B) Necasetten Taharet

C) Hadesten Taharet

D) Niyet

7. 

Hadesten Taharet Kıyam

Kade-i Âhire Rükû

Ayşe Fatih

Fatma
Emre

Derste Öğretmenin “ Namazın içindeki farzlar 
nelerdir?” sorusuna yanlış cevap veren öğrenci 
hangisidir?

A) Fatih B) Emre

C) Ayşe D) Fatma

8. 

Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız 
zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar elleri-
nizi yıkayın; başlarınızı mesh edip topuklara 
kadar ayaklarınızı da (yıkayın)...” 

(Mâide suresi 6. ayet) 

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Abdest hem maddi hem de manevi bir temizliktir.

B) Abdest almak farzdır.

C) Abdestin farzı dörttür.

D) Abdest namaz için bir ön şarttır.

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

 ✧ Tuvalet ihtiyacını gidermek

 ✧ Uyumak

 ✧ Bayılmak

 ✧ Yellenmek

 ✧ Ağız dolusu kusmak

Yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında 
boş bırakılan yere başlık olarak hangisi gelme-
lidir?

A) Namazı Bozan Bazı Durumlar

B) Orucu Bozan Bazı Durumlar

C) Gusülü Bozan Bazı Durumlar

D) Abdesti Bozan Bazı Durumlar

10. 

Namazın sonunda Ettehiyyâtü duasını 
okuyacak kadar oturmaktır. Son oturuş 
anlamına gelir.

Ders Öğretmeninin tahtaya anlamını yazdığı 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necâsetten Taharet

B) İftidah Tekbiri

C) Kade-i Âhire

D) Kıraat

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Cemaatle Namaz
İslam dininde namaz, tek başına kılınabildiği gibi topluluk halinde yani cemaatle de kılınabilir. Fakat cuma ve 
bayram namazlarının cemaatle kılınması zorunludur. Vakit namazlarının da cemaatle kılınması Peygambe-
rimizin tavsiyesidir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan 
namazdan yirmi yedi derece daha fazladır.” buyurmuştur. Beş vakit namazın sadece farzları cemaatle kılınır. 
Sünnetleri ise tek başına eda edilir. Cemaatle namaz kılmak toplumdaki birlik beraberliği, yardımlaşma ve 
paylaşma ruhunu arttırır. Başkalarına namaz kıldıran kişiye imam, imama uyarak namaz kılanlara da cemaat 
denir. Cemaatle kılınan namazlarda imam; sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzında kıraati açıktan okur. 
Öğle ve ikindi namazlarında ise içinden okur. Kişi imama uyduğunda Fatiha ve zammı sureleri okumaz, diğer 
duaları ve tesbihleri ise okur. 

Cuma Namazı
Cuma günü, müslümanların haftalık bayramı ve buluşma günüdür. Peygamberimiz (s.a.v.) “Üzerine güneşin 
doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete kondu ve o gün cennet-
ten çıkarıldı.” buyurmuştur. Cuma günü camilerde öğle namazı vaktinde cuma namazı kılınır. Cuma namazı 
akıllı, ergenlik çağına girmiş, sağlıklı, hür ve yolcu olmayan müslüman erkeklere farzdır. Kadınlar da isterlerse 
cuma namazı kılabilirler. Cuma namazını kılan bir kimse öğle namazı kılmaz fakat her hangi bir sebepten 
ötürü cuma namazı kılamadıysa öğle namazını kılması gerekir. 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi 
bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu elbette sizin için daha hayırlıdır.” Cuma suresi 9. ayet

Cuma namazı, 4 ilk sünnet 2 farz ve 4 son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Daha sonra dileyenler, 
dört rekatlık zühr-i âhir ve iki rekatlık vaktin sünnetini de kılabilirler. Cuma namazının farzı ikidir. İmamın 
minberden okuduğu hutbeyi dinlemek ve ardından iki rekatlık farzı cemaatle kılmak. Hutbe; cuma ve 
bayram namazlarında imamın minbere çıkarak, cemaate dinî, ahlakî ve toplumsal konularda bilgi verdiği 
kısa konuşmadır.

7 Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığımız-
da gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1 Cemaatle namaz kılmak, tek başına namaz kılmaktan  .yirmiyedi derece daha sevaptır.

2 Cemaate namaz kıldıran kişiye   ………………… denir. 

3 Cuma namazında minberden okunan ................ dinlemek farzdır.

4 Cuma ve  ………………namazları camide cemaatle kılınır.

5 İmam öğle ve ikindi namazının farzını kıldırırken Fâtiha ve zammı sureyi .............. okur.

hutbeyi
yirmi yedi

imam
içinden

açıktan

bayram 

imam
hutbeyi

bayram
içinden 
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Bayram Namazı
Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramının birinci günü sabahı, güneş doğduktan 45 dk sonra 
cemaatle kılınması zorunlu olan iki rekatlık vâcip bir namazdır. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir ve yılda 
iki kez kılınır. Bayram namazının kılınışı şöyledir:
“Niyet ettim Allah rızası için Ramazan / Kurban bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diyerek 
niyet edilir. Allahü Ekber diyerek tekbir alınır ve Sübhâneke duası okunur. Üç kere “Allahü Ekber” diye tekbir 
alınır ve eller kulak hizasına götürülür. Üçüncü tekbirde eller bağlanır ve imam Fâtiha ve zammı sureyi sesli 
okur. Rüku ve secdeye gidilir, ardından ikinci rekata başlanır. İmam kıraati yine sesli okur ardından üç kere 
“Allahü Ekber” diye tekbir alınır. Dördüncü tekbirde rükuya gidilir, secde yapılır, kade-i âhire yapılarak selam 
verilir. Ardından imam minbere çıkarak hutbe okur.

Cenaze Namazı
Cenaze namazı, vefat eden bir mümine karşı yapılan son vazifedir. Dua niteliğinde bir namaz olup hükmü 
farz-ı kifâyedir. Bir müslüman vefat ettiği zaman, onun cenaze namazını bir grup müslüman kıldığında diğer-
lerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Cenaze namazının kılınışı şöyledir:
Rekatı, rüku ve secdesi olmayan bir namazdır. Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra “Musalla” denilen yere 
konulur. Niyet edilerek tekbir alınır ve eller bağlanır. İmam ve cemaat içinden “Sübhâneke” duasını “Ve celle 
senâük” ifadesiyle beraber okur. Ardından imam Allâhü Ekber diyerek tekbir alır, cemaat elini yana salmadan 
Salli-Bârik dualarını okur. Sonra İmam Allâhü Ekber diyerek üçüncü tekbiri alır, bilenler cenaze duasını bilme-
yenler ise Fâtiha suresini okur. İmam dördüncü kez tekbir alır ve önce sağa sonra sola selam verilir.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

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

1. Bayram namazı yılda iki defa kılınan farz-ı ayn bir namazdır.

2. Cenaze namazı iki rekatlık vâcip bir namazdır.

3. Bayram namazı cemaatle kılınır ve ardından imam hutbe okur.

4. Cenaze namazında Sübhâneke duasını "Ve celle senâük" ifadesini ekleyerek okuruz.

5. Müslüman olmayanların cenaze namazı kılınmaz.

6. Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramının birinci günü öğle namazı vaktinde kılınır.

7. Müslümanın müslüman üzerindeki haklarından biri de cenazesine katılmaktır.

8. Bir müslüman vefat ettiğinde bütün müslümanlar, o kişinin cenaze namazını kılmak zorundadır.
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Teravih Namazı
Teravih namazı, Ramazan ayına özel bir namazdır. Yatsı namazı ile vitir namazı arasında, genellikle 20 rekat 
olarak kılınan sünnet bir namazdır. Hz. Peygamber sekiz rekat olarak da kılmıştır. Teravih namazını cemaatle 
kılmak daha sevaptır fakat tek başına da kılınabilir. Teravih namazı iki veya dört rekatta bir selam verilerek 
kılınabilir. İki rekatta selam verilirse sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selam verilirse ikindi 
namazının sünneti gibi kılınır. Teravih namazını kılmak için oruç tutmak şart değildir.
Namazı Bozan Durumlar
Namaz kılarken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar gerçekleşirse namaz bozulur ve 
tekrar etmemiz gerekir. Namazı bozan bazı durumlar şunlardır:

 ✏ Namazın farzlarından birini yerine getirmemek.

 ✏ Namaz kılarken konuşmak.

 ✏ Namazda abdestin bozulması. Kişinin kendi duyacağı kadar gülmesi namazı, yanındakinin duyaca-
ğı kadar gülmesi hem namazı hem abdesti bozar.

 ✏ Namazda vücudu kıble yönünden başka bir yere çevirmek.

 ✏ Dışarıdan bakıldığında, kişinin namaz kıldığı anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar yapmak.

 ✏ Namazda bir şey yiyip içmek.

 ✏ Namazda selam vermek ya da verilen selamı almak.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

9
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

1) Teravih namazı sadece ..................... ayında kılınan sünnet bir namazdır.

2) Teravih namazını kılarken, her selam verdiğimizde Peygamberimize .................... getiririz.

3) Teravih namazı tek başına kılınabilir fakat ................... kılmak daha sevaptır..

4) Namaz esnasında vücudumuzu  .................. yönünden başka yere çevirmek namazı bozar.

5) Teravih namazı yatsı namazı ile  ……………………namazı arasında kılınır.

6) Namaz kılarken ............... bozulursa namaz da bozulur.

cemaatle

abdest

salavat

Ramazan

kıble

vitir

Ramazan

salavat

cemaatle

kıble

vitir

abdest
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SOLDAN SAĞA:
1- Sadece maddi temizliği kapsayan, namazın dışındaki farzlarından biri. 
2- Allah’ın kesin olarak emrettiği işler.
3- Ramazan ayına özgü, sünnet bir namaz çeşidi.
4- Müslümanların ibadethanesi.
5-Namaza başlarken “Allahü Ekber” demek.
6-Namaza davet için yapılan çağrı.
7- Ezan okuyan, kamet getiren kişi

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Namazda kıyam, rüku ve secdeyi kapsayan bölümlerinden her biridir.
2- Hz. Peygamberin hadisine göre, kulun Allah’a en yakın olduğu an.
3- Bir dileğimizin, isteğimizin olması için kılınan namaz.
4- Namaz gibi bazı ibadetleri yapabilmek için ön şart.
5- Su bulunmadığında ya da kullanılamadığında toprakla alınan abdest. 
6-İslam’ın beş şartından biri olan en temel ibadet.
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TEST – 2NAMAZ | Tane Tane 

1.  • Müslümanların ortak sembolüdür.

• Dili Arapça’dır.

• Bazı sahabeler rüyalarında görmüşlerdir.

• Allah’ın (c.c.) birliği ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
peygamberliğinin de ilan edildiği bir davettir.

Yukarıda verilen bilgiler hangi kavram ile ilgi-
lidir?

A) Namaz B) Dua

C) Ezan D) Kamet

2. 

Ali

İlk bayram namazını 6. yaşında 
kıldığımı hatırlıyorum. Babamla 
beraber bayram sabahı camiye 
gittik ve güneş doğduktan 45-50 
dk sonra iki rekatlık farklı bir namaz 
kıldık. Ardından imam hutbe 
okudu biz de dinledik. Namazdan 
sonra da kurbanımızı kesmeye 
gittik.

Ali’nin ilk bayram namazı hatırasında aşağıda-
ki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaz?

A) Bayram namazının dini hükmü nedir?

B) Ali hangi bayram namazını kılmıştır?

C) Bayram namazı ne zaman kılınır?

D) Bayram namazı kaç rekattır?

3. I. Ezana göre daha hızlı okunur.

II. “Essalâtü Hayrun Mine’n-Nevm” ifadesi yer alır.

 III. Namazların farzından önce okunur.

 IV. Erkek ve kadın müslümanlara sünnettir.

Yukarıda Kamet ile ilgili verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) I. ve II. B) I. ve III.

C) II. ve IV. D) III. ve IV.

4. “....Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz-
dır.”

 (Nisa suresi 103. ayet)

“Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öyle-
ce namaz kılınız!” 

Hadis-i Şerif

Verilen Ayet ve Hadis-i Şeriften yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Namaz belirli vakitleri olan bir ibadettir.

B) Namaz kılmayı Hz. Peygamberden öğrendik.

C) Namaz müminler için farz bir ibadettir.

D) Namaz kötülüklerden alıkoyar.

5. ✓ Rekatı, rüku ve secdesi yoktur.

 ✓ Farz-ı Kifâyedir.

 ✓ Dua niteliği taşır.

Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Şükür Namazı

B) Cenaze Namazı

C) Bayram Namazı

D) Vitir Namazı

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. 
Namazı Bozan Bazı Durumlar
1-
2-
3-
4-

Ders Öğretmeni tahtaya aşağıdakilerden han-
gisini yazamaz?

A) Namaz kılarken konuşmak

B) Namaza başlamadan önce güzel koku sürmek

C) Namazda yemek içmek

D) Namazın farzlarından birini yapmamak.

7. 

Namazda elleri, alnı, burnu, dizleri ve ayakları yere 
koymaya secde denir. Secdede üç defa ......................
.............. tesbihini okuruz.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?

A) Rabbena leke’l-hamd

B) Semiallahü limen hamideh

C) Subhane rabbiye’azîm

D) Subhane rabbiye’l-âlâ

8. 1 Sabah Namazı 2 + 2 = 4 rekat

2 Öğle Namazı 4 + 4 = 8 rekat

3 İkindi Namazı 4 + 4 + 2 = 10 rekat

4 Akşam Namazı 3 + 2 = 5 rekat

5 Yatsı Namazı 4 + 4 + 2 + 3 = 13 rekat

Yukarıdaki “5 Vakit Namaz ve Rekat Sayıları” 
tablosunda bir yanlışlık yapılmıştır. Hangileri-
nin yeri değişirse tablo düzelmiş olur?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 3

C) 3 ve 5 D) 4 ve 5

9. “Cemaatle Namaz” konulu bir ödev sunumu
hazırlayan Hakan, aşağıdakilerden hangisini
kullanırsa yanlış bir bilgi vermiş olur?

A) Cemaatle namaz kılmak 27 derece daha sevaptır.

B) Cemaate namaz kıldıran kişiye imam denir.

C) Cemaatle namaz kılmak toplumsal birlikteliği arttırır.

D) Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır.

10. Teravih namazı Ramazan ayına özel bir namaz
çeşididir. Buna göre teravih namazıyla ilgili ;

I. Oruç tutmayanlar kılamaz 

II. Sünnet bir namazdır

 III. Tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır

 IV. Genellikle yirmi rekat olarak kılınır

 V. Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır

şeklinde verilen bilgilerden hangileri doğru-
dur?

A) I ve III B) I, II ve IV

C) II, IV ve V D) II ve IV

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)

Hz. Zekeriya, İsrâiloğullarına Allah’ın (c.c.) gönderilen bir peygamberdir. Soyu Hz. Davud’a , oradan da Hz. İbrahim’e 
dayanmaktadır. Peygamber olmadan önce Kudüs’te Beytü’l-Makdis’e hizmet etmek için çalışmıştır. Geçimini sağlamak 
için ise marangozluk yapmıştır. Peygamber olduktan sonra da Kudüs ve çevresindeki insanlara Allah’ın (c.c.) emirlerini 
bildirmiş, tevhid mücadelesi vermiştir.

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hiç çocuğu olmamıştı. İhtiyarlık çağına geldiğinde Allah’tan (c.c.) kavmine tevhit dinini anlatacak 
oğul istedi. Yüce Allah’ın oğul müjdesiyle birlikte Hz. Zekeriya’nın Yahya adında bir oğlu oldu.

Hz. Yahya (a.s.), yumuşak kalpli birisiydi. Anne babasına çok iyi davranan takva sahibiydi. Büyüyünce peygamberlik göre-
vi verildi. Hz. Muhammed ise onun hakkında şöyle buyurdu: “İnsanlar içerisinde Zekeriya’nın oğlu Yahya hariç hata 
yapmayan veya hata yapmayı düşünmeyen kimse yoktur.”

1. Hz. Zekeriya Kudüs’te yaşamıştır. 

2. Hz. Zekeriya’nın babası Hz. Yahya’dır.

3. Hz. Zekeriya tevhit inancını anlatmıştır.

4. Hz. Yahya peygamber soyundan gelmekte-
dir.

5. Hz. Yahya Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından 
övgüyle anılmıştır.

11 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

Beytü’l-Makdis Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın diğer bir 
adıdır. Müslümanlar Medine’ye hicretten sonra bir müddet 
buraya yönelerek namazlarını kılmışlardır.

HADİS: “Yeryüzünde ibadet için sadece üç mescid için seya-
hat yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ.”

gökhan
Oval
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5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

Mekke’de indirilmiştir. Beş ayetten oluşur. Bu surede Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu yıl gerçekleşen Fil Vak’ası anla-
tılmıştır. Fil vakası, fillerle donatılmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin ve ordusunun helak edili-
şidir. Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatılarak Allah’a (c.c.) ve emirlerine karşı çıkanlar uyarılmıştır.

Bu sureden çıkarılacak mesaj: Allah’a (c.c.) ve O’nun kutsal değerlerine savaş açanlar, ne kadar güçlü görünürlerse görün-
sünler amaçlarını gerçekleştiremezler. Müslümanlar, mutlak galibin Allah (c.c.) olduğunu unutmamalıdır.

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1.  Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-as-

hâbi’l-fîl.
2. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
3. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.
4. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
5. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Anlamı:
Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
1.  Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını

bilmedin mi?
2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi,
4.  O kuşlar, onların üzerine gökten taş

yağdırıyordu.
5.  Ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprak-

ları gibi paramparça yapıverdi.

12
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

1 Fil vakası, ……………………….. doğmadan önce gerçekleşmiştir.

2 Yemen valisi Ebrehe, ……………………… ‘yi yıkmak için ordu hazırlamıştır.

3
Fil hadisesi olduğunda Mekke’nin başındaki kişi Hz. Peygamberin dedesi olan 
……………………………………… di.

4 Fil suresinde geçen kuşların ismi …………………………….. kuşlarıdır.

5 Fil suresi …………………….. bir suredir.

Mekki  -  Abdülmuttalib  - Hz. Muhammed (s.a.v.)  -  Kabe  -   Ebabil

Öğreten Sorular / Etkinlikler

BİLELİM!

FİL VAK’ASI
San’a’ya büyük bir kilise yaptıran Yemen Valisi Ebrehe, bu kilisenin Mekke’ye alternatif olarak ticaretin merkezi 
olmasını ve Hristiyanlığın yayılması amaçlamaktadır. Birçok ülkede tanıtımlar yaparak insanları buraya davet 
eder. Fakat yeterli ilgiyi göremeyince Mekke’de bulunan Kâbe’yi yıkmaya kara verir. Kendisinin de başında 
olduğu, fillerle güçlendirilmiş bir orduyla Mekke’ye gelir. Kâbe’nin sahibi olan Allah (c.c.), kocaman fillere karşı 
küçücük ebabil kuşlarını görevlendirir ve ebabil kuşları fil ordusunun üzerine taş yağdırır. Böylece Ebrehe’nin 
ordusu helak olur. Bu olay tarihte “Fil Vak’ası” olarak bilinir.

(TDV İslam Ansiklopedisi)

Hz. Muhammed

Kabe

Abdülmuttalib

ebabil

Mekkî
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Ünite Değerlendirme Testi

1.  

Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A) İslam’ın beş şartından birisidir.

B) Namaz ibadeti ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
ortaya çıkmıştır.

C) Farz, vacip ve sünnet olan çeşitleri vardır.

D) Bazı namazların cemaatle kılınması şarttır.

2. 

İslam dininde bazı namazlar tek başına kılınabile-
ceği gibi cemaatle de kılınabilir. Bazı namazlar ise 
mutlaka cemaatle kılınmalıdır.

Aşağıdaki namazlardan hangisi mutlaka cema-
atle kılınmalıdır?

A) Akşam namazı

B) Teravih namazı

C) Cuma namazı

D) Sabah namazı

3. Namaz insanın;

 I. Günahlarından arınmasını sağlar

 II. Disipline olmasına etki eder

 III. Kazancını bereketlendirir

 IV. Toplumla birlik ve beraberliğini sağlamlaştırır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri namazın 
insana sağladığı bir kazanç olarak söylene-
mez?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

4. Hükmü, farz kadar açık ve kesin olmamakla birlik-
te kılınması emredilen namazlara vacip namazlar 
denir. 

Aşağıdakilerden hangisi sadece vacip namaz-
lara örnek teşkil eder?

A) Bayram namazı – Vitir namazı

B) Cuma namazı – Bayram namazı

C) Vitir namazı –Yatsı namazı

D) Cenaze namazı – Bayram namazı

5.  • Beş vakit farz namazın öncesi ve sonrasında 
kılınan sünnetler namazlar.

 • Ramazanda kılınan teravih namazı.

 • Beş vakit namaz dışında diğer zamanlarda 
sadece Allah’a (c.c.) yakınlaşmak ve sevap 
kazanmak amacıyla fazladan kılınan namazlar.

Öncüllerde özellikleri verilen namaz çeşidi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Farz namaz

B) Vacip namaz

C) Şükür namazı

D) Nafile namaz

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. Namazın Rükünleri

I İftitah Tekbiri
Namaza “Allahu Ekber” 
diyerek başlamak.

II Kıyam Namazda Kur’an okumak.

III Kıraat Namazda ayakta durmak.

IV Secde
Alın, burun, dizler, eller ve 
ayakları yere koymak.

Namazın rükünleriyle ilgili verilen bilgilen-
dirme tablosundaki hatanın düzeltilmesi için 
hangi numaradaki bilgilerin yer değiştirmesi 
gerekmektedir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) III ve IV

7. 
Gerek tek olarak gerekse 
cemaatle namaz kılarken 
farz namazların öncesinde 
“hayye ale’l-felah” tan sonra 
‘namaz ibadeti başlamak 
üzeredir’ anlamına gelen 
“kad kâmeti’s- salâh” cümle-
sinin ezana eklenip okun-
masıdır.

Öğretmen aşağıdaki kavramlardan hangisini 
anlatmaktadır?

A) Sala   B) Mevlit 

C) Ezan   D) Kamet

8.  

Abdesti bozan 
durumlardan bazı-
ları  ………………. 

,  …………….. , 
……………., olarak söy-

lenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen paragraftaki 
boş kısımlardan birisine yazılamaz? 

A) Terlemek

B) Vücuttan kan çıkması

C) Yellenmek

D) Uyumak

9.  

Ayakta okuma bittikten sonra 
“Allahu ekber.” denilerek bu hare-
ket yapılır. Namazın bu kısmaında 
üç kez, “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” 
denir.

Verilen bilgiler namazın hangi bölümüne ait-
tir?

A) Secde   B) Kıraat 

C) Rüku   D) Kade-i ahîre

10.  • Beş vakit namazın sonuncusudur.

 • Toplam, vitir namazıyla beraber 13 rekattır.

 • Farz namaz kısmı 4 rekattan oluşur.

Öncüllerde verilen bilgiler hangi günlük nama-
za aittir?

A) Sabah namazı

B) Yatsı namazı

C) Öğle namazı

D) İkindi namazı

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular
1.  • “Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl…”

(Hud suresi, 114. ayet)

 • ”Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl; bir de sabah namazını; 
çünkü sabah namazı şahitlidir.”

(İsrâ suresi, 78. ayet)

 • “…Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.”

(Rûm suresi, 18. ayet)

Verilen ayetlerin tamamı da namazın hangi yönüne dikkat çekmektedir?

A) Namazın kimlere farz olduğu

B) Namazın çeşitleri

C) Namazın kılınacağı vakit

D) Namazın toplumsal önemi

2.  

Namazın Hazırlık Şartları

I Hadesten Tahâret Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak.

II Necâsetten Tahâret Abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak.

III Setr-i Avret Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

IV İstikbâl-i Kıble Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.

Namazın hazırlık şartlarıyla ilgili verilen bilgilendirme tablosundaki hatanın düzeltilmesi için hangi 
numaradaki bilgilerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

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

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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3. Namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan sonra namaz esnasında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bun-
lardan ilki namaza …………………… başlamaktır.

Verilen bilgide boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Fatiha suresiyle

B) Salavatla

C) Kametle

D) Tekbirle

4. Namaz vakitleri girdiğinde okunan ezanın başlangıç ve bitiş cümleleri sırasıyla aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Allahu Ekber. Allahu Ekber - Lâ ilâhe illâllah

B)  Allahu Ekber. Allahu Ekber - Hayye ale’s  salah

C) Lâ ilâhe illâllah -  Allahu Ekber. Allahu Ekber

D) Hayye ale’l  felâh - Allahu Ekber. Allahu Ekber

5.  I. Cuma namazının farzı dört rekâttır. 

 II. Cuma namazının dört rekâtlık ilk sünnetinden sonra caminin içinde iç ezan okunur. 

 III. İç ezan bittikten sonra imam minbere çıkar ve cuma namazının farzlarında biri olan hutbeyi okur.

Cuma namazıyla ilgili verilen bilerlin hangisi yanlıştır?

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

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6.  

 • Önce abdest almaya niyet eder. 

 • İki elini toprağa sürer ve yüzünü mesh eder. 

 • Daha sonra ellerini aynı şekilde toprağa sürer ve sol eliyle sağ kolunu, sağ eliyle sol kolunu dirseklere kadar 
mesh eder.

Öncüllerde aşağıdaki abdest çeşitlerinden hangisinin alınışı tarif edilmektedir?

A) Namaz abdesti

B) Teyemmüm abdesti

C) Boy abdesti

D) Gusül abdesti

7. Murat yarın sabah babasıyla namaza camiye gideceği için çok mutluydu. Çünkü bu namazı yılda iki defa kılma 
şansı. İşte şimdi o iki namazdan birisini kılma zamanı gelmişti. En güzel elbisesini giyip Allah’ın (c.c.) huzuruna 
çıkacaktı.

Verilen paragraftaki bilgiye göre Murat babasıyla beraber hangi namazı kılmak için camiye gidecektir?

A) Cuma namazı

B) Teravih namazı

C) Bayram namazı

D) Tesbih namazı

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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8. Cenaze namazı Müslümanların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Bir Müslüman başka bir Müslümanın cena-
ze namazının kılınacağını biliyorsa ve namaza gitmek için bir engeli yoksa o cenaze namazına katılmalıdır. 
Cenaze namazının toplum üzerinde kılınmasıyla ilgili özel bir durumu vardır. Bazı Müslümanlar bir Müslümanın 
cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanların üzerinden cenaze namazı sorumluluğu kalkar.  

Cenaze namazıyla ilgili verilen bilgiye göre cenaze namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünnet

B) Vacip

C) Farz-ı ayn

D) farz-ı kifaye

9.  • İsrâiloğullarına Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve yasaklarını bildirmek için gönderil-
miştir. 

 • Soyu Hz. Davud’a (a.s.), oradan da Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır. 

 • Kendisine peygamberlik görevi geldikten sonra Kudüs ve çevresinde insanlara Allah’ın (c.c.) emirlerini bil-
dirmiştir. 

Öncüllerden verilen özellikler aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

A) Hz. Nuh

B) Hz. Zekeriya

C) Hz. Yusuf

D) Hz. İdris

10.  ……………………………………………….

San’a’ya büyük bir kilise yaptıran Yemen Valisi Ebrehe, bu kilisenin Mekke’ye alternatif olarak 
ticaretin merkezi olmasını ve Hristiyanlığın yayılması amaçlamaktadır. Birçok ülkede tanıtımlar 
yaparak insanları buraya davet eder. Fakat yeterli ilgiyi göremeyince Mekke’de bulunan Kâbe’yi 
yıkmaya kara verir. Kendisinin de başında olduğu, fillerle güçlendirilmiş bir orduyla Mekke’ye 
gelir. Kâbe’nin sahibi olan Allah (c.c.), kocaman fillere karşı küçücük ebabil kuşlarını görevlendirir 
ve ebabil kuşları fil ordusunun üzerine taş yağdırır. Böylece Ebrehe’nin ordusu helak olur.

Verilen paragrafa başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Hilfül fudul

B) Hakem olayı

C) Fil vakası

D) Boykot olayı

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1.  
Vitir namazının nasıl kılınacağını bilmeyen arka-
daşıma şu şekilde yardımcı oldum: (I)Vitir namazı, 
yatsı namazından sonra kılınır. (II)Üç rekatlık farz 
bir namazdır. (III)Akşam namazının farzı gibi kılı-
nır fakat üçüncü rekatta fatiha suresinden sonra 
zammı sure okunur. (IV)Ardından Allahüekber 
diyerek tekbir alıp eller tekrar bağlanır ve kunut 
duaları okunur.

Yukarıda Vitir namazının kılınışı ile ilgili verilen paragrafta hangi numaralı cümlede yanlış bilgi veril-
miştir?

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

2.  I. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde  cemaatle kılınır.

 II. Akıllı, ergenlik çağına girmiş, sağlıklı, hür ve yolcu olmayan müslüman erkeklere farzdır.

 III. Herhangi bir sebepten dolayı kılamayan kimse tek başına cuma namazı kılabilir.

 IV. Cuma namazı 4 sünnet 2 farz 4 son sünnet toplam 10 rekattır.

Yukarıda Cuma namazı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

3. Cemaatle namaz kılmanın bazı özel durumları vardır. Örneğin niyet ederken “uydum imama” deriz. Fatiha ve 
zammı sureleri imam okur biz dinleriz. İmam da bazı namazlarda kıraati açıktan yani sesli okur, bazı namazlarda 
içinden yani sessiz okur.

Verilen bilgiler ışığında aşağıdaki namazlardan hangisinde imam, kıraati içinden okur?

A) Sabah Namazı   B) Yatsı Namazı

C) Akşam Namazı   D) Öğle Namazı

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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4. Beş vakit namaz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) miraç gecesinde farz kılınmıştır. Ancak Namaz, ilk insan ve ilk pey-
gamber Hz. Adem (a.s.) zamanından itibaren insanlığa emredilen bir ibadettir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi, verilen bilgiyi destekleyen bir örnek değildir?

A) “(İsa beşikte iken şöyle konuştu) Nerede olursam olayım, Rabbim beni mübarek kıldı ve sağ oldukça bana namazı ve 
zekatı emretti.”

(Meryem suresi 31. ayet)

B) “(Yusuf) ‘Ben kendimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin esirgemesi dışında, nefis kötülüğü emreder. Rabbim çok 
bağışlayıcıdır, merhametlidir’ dedi.” 

(Yusuf suresi 53.ayet)

C) “Musa ve kardeşine: ‘Mısır’da toplumunuza evler hazırlayın. Evlerinizi karşılıklı yapın, namazı kılın ve inananları müjdele-
yin ‘diye vahyettik.” 

(Yunus suresi 87.ayet)

D) “(Lokman oğluna şöyle vasiyet etti) ‘Ey oğulcuğum! Namazı kıl, uygun olanı buyurup kötülükten vazgeçir ve başına 
gelene karşı dayanıklı ol..” 

(Lokman suresi 17.ayet)

5. 

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; 
başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti 
alın. Şayet....... su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) 
ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak 
ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz”

Maide Suresi 6. ayeti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini temizliğe büyük önem verir.

B) Yüce Allah bizler için kolaylıklar sağlar.

C) Abdest sadece namaz kılmadan önce alınır.

D) Su bulunamamışsa toprakla abdest alınır.

6. Namaz ibadeti İslam’ın en temel ibadetidir. Kur’an-ı Kerim’de doksan dokuz yerde bahsi geçen namazın insana  
kazandırdığı bir çok güzel davranış vardır.

Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından biri değildir?

A) Namaz kılan insan Allah’ın rızasını kazanır.

B) Namaz kılan insan boş işlerden ve günahlardan uzak durur.

C) Namaz kılan insan planlı hareket eder ayrıca temiz olur.

D) Namaz kılan insan ihtiyaç sahibi olan insanların halini anlar.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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7.  

Namaz kılarken  bazı tesbihleri söyleriz. Rüku’da üç defa .....................
............. deriz ve Semiallahü limen hamide diyerek doğruluruz ve bir 
kez ............................... deriz. Secdede de üç defa ...........................tesbihi-
ni söyleriz.

Metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla  doldurmak için aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sübhane Rabbiye’l Azim - Rabbena leke’l hamd - Sübhane Rabbiye’l Âla

B) Sübhane Rabbiye’l Âla - Rabbena leke’l hamd - Sübhane Rabbiye’l Azim

C) Rabbena leke’l hamd - Sübhane Rabbiye’l Azim - Sübhane Rabbiye’l Âla

D) Allahü Ekber - Sübhane Rabbiye’l Âla - Rabbena leke’l hamd

8.  D/Y

Setr-i Avret; namaz kılarken örtülmesi gereken yerleri örtmektir.

Abdestin farzları altıdır.

Bayram namazı kılmak vaciptir.

Teravih namazı Ramazan ayına özgü sünnet bir namazdır.

Cuma namazı evimizde tek başına da kılınır.

Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru / yanlış sıralaması hangisidir?

A) D - D - Y - Y - D

B) D - Y - D - D - Y

C) Y - D - D - D - Y

D) Y - Y - D - D - D

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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9.  

Namaz kılmadan önce bazı şartları yeri-
ne getirmeliyiz. Buna namaza hazırlık 
şartları ya da namazın dışındaki farzlar 
denir. Bunlar altı tanedir.

Buna göre;

 I. Hadesten Taharet

 II. İftidah Tekbiri

 III. İstikbal-i Kıble

 IV. Kade-i Âhire

 V. Vakit

olarak verilen maddelerden hangileri namaza hazırlık şartlarındandır?

A) I ve III B) I, III ve IV C) I, III ve V D) II, III ve IV

10.  I. Medine’de inmiştir 7 ayetten oluşmaktadır.

 II. Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordusunun başına gelenler anlatılır.

 III. Fil Vakası olarak bilinen olayda fillerle güçlendirilmiş ordu Ebabil kuşları tarafından yenilmiştir. 

 IV. Fil Vakası Peygamberimizin doğumundan iki yıl sonra gerçekleşmiştir.

Fil suresi ile ilgili verilen öncüllerden hangi numaralar doğru? hangi numaralar yanlış? diye soruldu-
ğunda verilecek cevap şıkkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. ve III. doğru - I. ve IV. yanlış

B) I. ve II. doğru - III. ve IV. yanlış

C) II. ve IV. doğru - I. ve III. yanlış

D) I. ve IV. doğru - II. ve III. yanlış

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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	 İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.

	 Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

	 Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

	 Zarralı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.

	  Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

	 Tebbet suresini okur, anlamını söyler.

Kazanımlar



73

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

1. Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Öğreten Sorular / Etkinlikler

İslam, insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olması için yol gösterici ilkeler sunar. İnsana 
verilen akıl ve irade nimetinin, iyi ve güzel işlerde kullanılmasını ister. Kişinin kendisine, diğer insanlara, 
canlılara ve çevresine zarar verecek her türlü davranış ve alışkanlıkları yasaklar. Bunların başında alkol, 
uyuşturucu, sigara, kumar gibi zararlı alışkanlıklar gelmektedir.

Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik olan akıl ve irade, kişinin düşünebilmesini, iyi ve kötüyü 
ayırt edebilmesini ve özgür bir şekilde iyi ya da kötüyü seçebilmesini sağlar. Akıl sağlığı yerinde olmayan 
insanın dinen sorumlu olmadığını düşündüğümüzde, verilen bu akıl nimetini sağlıklı bir şekilde korumak 
ve tehlikeye atmamak için özen göstermeliyiz. Bunun için de dinimizin yasakladığı alkol ve uyuşturucu gibi 
kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız.

İslam, alkollü içki içmek 
ve uyuşturucu kullan-
mayı yasaklamış, haram 
kılmıştır.

“Ey iman edenler! İçki / uyuş-
turucu, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal okları şeytan işi 
birer pisliktir. Bunlardan uzak 
durun ki kurtuluşa eresiniz. 
Şeytan içki ve kumar yoluy-
la aranıza düşmanlık ve kin 
sokmak, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. 
Artık vazgeçtiniz değil mi?”

(Maide Suresi  90-91. ayetler)

“Her sarhoş edici haramdır. 
Çoğu haram olanın azı da 
haramdır.” Hadis-i Şerif

“İçkiden sakınınız. Çünkü 
içki bütün kötülüklerin 
anasıdır.” Hadis-i Şerif

1. İnsan akıl ve irade özelliği ile diğer varlıklar-
dan ayrılır.

2. Allah insanın dünya ve ahirette mutlu olma-
sını ister.

3. Alkol ve uyuşturucu zararlı alışkanlıklardan-
dır.

4. Bağımlılık akıl ve irademize zarar vermez.

5. Alkollü içki içmek  ve uyuşturucu kullanmak 
haramdır. 

1 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

gökhan
Oval
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BİLELİM!

İslam akıl, can, mal, nesil ve dini korunması gereken değerler olarak görür. Bu değerlere zarar veren her türlü 
davranışı yasaklar.

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının hem bireye hem de topluma bir çok  zararı vardır.

Bireysel zararları ; 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Araştırmasına Göre;

Cinayetlerin % 85’i

Trafik kazalarının % 60’ı

Kadına şiddetin %70’i

Tecavüzlerin % 50’si

Şiddet olaylarının %50’si

ALKOLLÜYKEN işlenmek-

tedir...

 ✎ Aklı ve iradeyi doğru kullanmayı engeller

 ✎ Ruh ve sinir sistemini olumsuz etkiler

 ✎ Çeşitli hastalıklara ve hayati tehlikelere sebep olur

 ✎ Bağımlılığa yol açar

 ✎ Maddi zarara sebep olur

Toplumsal zararları ;
 ✎ Ailelerin huzurunu bozarak dağılmasına sebep olur

 ✎ Maddi kayıplara neden olduğu için ülke ekonomisine zarar verir

 ✎ Sağlık harcamalarını arttırır

 ✎ Sosyal ilişkilerin bozulmasına sebep olur

 ✎ Güven ve huzur ortamını bozarak suç oranını arttırır

Beden sağlığını bozan bir diğer kötü alışkanlık ta sigaradır. İnsan sağlığına zarar veren birçok kimyasal 
madde içeren sigaranın zararları bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her yıl pek çok hastalığa ve milyonlar-
ca ölüme sebep olması itibariyle sigara içmek birçok din âlimi tarafından “harama yakın mekruh” (tahri-
men mekruh) sayılmıştır.

2
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

haram

alkol

tahrimen mekruh

bireysel

Bağımlılık

anasıdır

korunmasını

1 Alkol ve uyuşturucu kullanımının ………………………. ve toplumsal zararları vardır.

2 ......................... , yeteneklerimizi kullanmamızı engeller ve  üretkenliğimizi azaltır. 

3 "İçki bütün kötülüklerin  …………....…. dır. "

4 Sigara içmek  ……………………………............ tur. 

5 Can, akıl, mal, nesil ve din İslamın  …………………………… emrettiği değerlerdir. 

6 İşlenen suçların büyük çoğunluğunun sebebi  ……………………dür. 

7 Allah'ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı işlere ………………………denir. 

bireysel

Bağımlılık
anasıdır

tahrimen mekruh
korunmasını

alkol

haram
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Kumar Oynamak
İslam’ın kesin olarak yasaklayıp, haram kıldığı kötü alışkanlıklardan biri de kumardır. Ortaya para, mal, 
değerli eşya vb. konularak oynanan, kazanan ve kaybeden tarafların olduğu şansa dayalı oyunların genel 
adı kumardır. Dinimiz insanların helal yoldan çalışıp rızık temin etmesini emretmiştir. İddia, at yarışı, 
piyango, loto vb. oyunlar emek harcanmadan şansa dayalı, haksız kazanç içeren yasaklanmış yollardır. 
Kısa yoldan para kazanmak isteyen kişiler bu yollarla kazandıklarının hayrını ve bereketini göremez, ken-
disine ve ailesine haram lokma yedirmiş olur. 
Kuran-ı Kerim’de bu durum “ Ey iman edenler! ...aranızda mallarınızı haksız ve haram yollarla yemeyin” 
(Nisa suresi 29) ve “Ey iman edenler! İçki / uyuşturucu, kumar, dikili taşlar (putlar), fal okları şeytan işi birer 
pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve 
kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Suresi  
90-91) ayetleri ile belirtilerek kaçınmamız emredilmiştir. 

Kumarın Bireysel ve Toplumsal 
Zararları

• Kişiyi maddi zarara uğratır

• Haksız kazanca sebep olur

• Bağımlılığa yol açar

• Zaman kaybına sebep olur

• Tembelliğe teşvik eder

• Hile ve aldatmaya yönlendirir

• Aşırı hırs ve bencillik ruh sağlığını bozar.

• Aile huzurunu bozar

• Kin, nefret ve düşmanlıklara sebep olur

• Kul hakkına neden olur

• Ülke ekonomisine zarar verir

• Üretmeyen tembel toplum oluşur

• Sosyal ilişkileri zedeler

• Suç oranlarını arttırır.

3
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Kumar, Kur’an-ı Kerim’de “şey-
tan işi pislik” olarak görülür.

İslamda kumar oynamak tah-
rimen mekruhtur.

Kişi kendisinin ve ailesinin rız-
kını kumar yoluyla kaybeder, 
yuvalar dağılır.

Kumar, insanın çalışma ve 
üretme azmini arttırır.

Kumar oynamak haksız kazan-
ca sebep olur.

Kumar oynamak kişiyi eğlen-
dirirse haram olmaz.
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2. Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Bireylerin zararlı alışkanlıklara başlamasındaki temel etkenleri;  aile yapısı, kişilik özellikleri, kitle iletişim araç-
ları, sosyal-arkadaş çevresi olarak sayabiliriz. Bu etkenlerin birey üzerinde çeşitli yansımaları vardır.

Özenti ve merak 
duygusu

Kötü arkadaş 
çevresi

Kendini ispatlama 
çabası, dışlanma 

korkusu

Aile içi sıkıntılar
Tv, gazete, sosyal 

medyada olumsuz 
etkileşimler

“bir defadan bir 
şey olmaz” inancı

“Ben bağımlı 
olmam ki” anlayışı

Sıkıntı, dert ve 
kederden kurtuluş 
olarak görülmesi

Zararlı alışkanlık-
lar nasıl başlıyor?

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

Bağımlılık, kaygı ve stres seviyesini yükseltir, akıl ve iradeyi zayıflatır.

İnsan canı sıkkın olduğunda, derdini, stresini alkolle atıp rahatlayabilir.

“Benim iradem güçlüdür, bana bir şey olmaz, ben bağımlı olmam” diye-
rek kendimizi koruyabiliriz.

1

5

8

2

3

6

4

7

Zararlı alışkanlıklara başlamanın en önemli sebeplerinden biri kötü arka-
daş çevresidir.

Merak duygumuzu kontrol etmez, her şeyi tecrübe etmeye çalışırsak  
zararlı alışkanlıklara bulaşırız.

Aile içi iletişim ve ebeveyn örnekliği, bireyin zararlı alışkanlık sahibi olup 
olmamasında etken değildir.

Arkadaş ortamına ayak uydurmak için bazı kötü şeyleri görmezden gel-
meliyiz.

“Körle yatan şaşı kalkar” atasözü, arkadaş etkisine örnektir
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TEST – 1

1. Yüce Allah insanı diğer canlılardan üstün ve ayrıca-
lıklı bir konumda yaratmıştır. Bunu da bir ayetinde 
“Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık” 
buyurarak ifade etmiştir. 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özel-
lik nedir ?

A) Topraktan yaratılması

B) Kaş, göz, boy gibi güzelliklere sahip olması

C) Akıl ve iradeye sahip olması

D) Kas gücünün fazla olması

2. Alkollü içki içmek, kişinin doğru düşünmesini ve 
doğru karar vermesini engelleyerek onu bağımlı 
hale getirir ve felakete sürükler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alkollü içki 
içmenin sonuçlarından biri değildir?

A) Kişiyi bağımlı hale getirmesi.

B) İradesini kullanma konusunda hatalar yaptırması.

C) Aklını geçici olarak kontrol edememesi.

D) Kişiyi aşırı şekilde eğlendirip rahatlatması.

3. Uyuşturucu;

 I. İnsanda bağımlılık yapar.

 II. Maddi zararlara sebep olur.

 III. Kolay para kazanma yoludur.

 IV. Tembelliğe alıştırır.

Uyuşturucu ile ilgili verilen yukarıdaki bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve IV   D) Yalnız IV

4. Hz. Peygamber bir sözünde “ Her sarhoş edici 
haramdır. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır” 
buyurmuştur. Bu hadiste haram olarak nitelen-
dirilen kötü alışkanlık hangisidir?

A) Ayran   B) Soda

C) Sigara   D) Alkol

5. Aşağıdakilerden hangisi  alkol , uyuşturucu, 
kumar gibi zararlı alışkanlıkların dinimizce 
yasaklanmasının sebeplerinden biri değildir?

A) İnsanın akıl sağlığına zarar vermeleri

B) İnsanın toplumsal ilişkilerine zarar vermeleri

C) İnsanın maddi imkanlarını boşa harcatmaları

D) İnsanın sorunlarını çözmelerini sağlamaları

6. Alkol ve uyuşturucunun sadece kullanan kişiye 
değil topluma da bir çok zararı vardır. Aşağıda 
verilenlerden hangisi buna örnek olarak göste-
rilebilir?

A) Huzur ortamını bozarak suç oranını arttırır 

B) Bağımlılığa yol açar

C) Akıl ve iradeyi zayıflatır

D) Çeşitli hastalıklara sebep olur

ZARARLI  ALIŞKANLIKLAR | Tane Tane 

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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7. Zararlı alışkanlıklara başlamaya sebep olan 
etkenleri göz önünde bulundurduğumuzda 
“Körle yatan şaşı kalkar” atasözünü hangisi için 
kullanabiliriz.

A) TV, internet gibi iletişim araçlarının olumsuz reklam-
larının etkisi

B) Kötü arkadaş çevresinin etkisi

C) Anne babanın ilgi alaka ve iletişim tutumu

D) Özenti ve merak duygusunun etkisi

8. İslamın kutsal saydığı ve korunmasını istediği 
bazı değerler vardır. Zararlı alışkanlıklar bunların 
korunmasına engel olabileceği için de dinimizce 
yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İslamın korunmasını 
istediği değerlerden biri değildir?

A) Akıl B) Can C) Makam D) Din

9. 
◆ Parasını el alır, dumanını yel alır.
◆  Sağlıklı yaşamanın yolu, spor ve duman-

sız yaşamdır.
◆Dumanlı hayat, ölümlü hayattır.

Öğrencilerinin slogan üretme  ödevlerinden 
beğendiklerini tahtaya yazan Selim öğretmen, 
hangi konuyla ilgili ödev vermiştir?

A) Kumarın zararları

B) Alkolün zararları

C) Sigaranın zararları

D) Bağımlılığın zararları

10. “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal okları şeytan işi birer pisliktir. 
Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresi-
niz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranı-
za düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı 
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 
Artık vazgeçtiniz değil mi?” 

(Maide Suresi  90-91. ayetler)

Yukarıda verilen ayette bağımlılık yapan han-
gi iki zararlı alışkanlıktan şeytan işi birer pislik 
olarak bahsedilmektedir?

A) Sigara ve kumar

B) İçki ve kumar

C) Sigara ve nargile

D) Putlar ve fâiz

11. 

İnsan sağlığına zarar veren bir çok kimya-
sal maddeler içeren sigaranın zararları 
bilim insanları tarafından da kanıtlanmış-
tır. Dünyada her yıl milyonlarca insanın 
ölümüne sebep olan sigara, din alimlerinin 
çoğu tarafından da ................................... olarak 
görülmüştür.

Yukarıdaki paragrafta verilen boşluğa hangi 
şıktaki ifade gelmelidir?  

A) Keyif verici madde

B) Kötü alışkanlık

C) Haram

D) Tahrimen mekruh

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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3. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

Kötü alışkanlıklardan korunmak için bireye, aileye, topluma ve devlete önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Bu sorumluluklar yerine getirildiği takdirde maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanmış, zararlı alışkanlıklardan 
uzak, mutlu bireyler yetişmiş olur.
Bireye düşen görevler;

 ✔ Zararlı alışkanlıklar karşısında bilinçli, uyanık ve iradeli olmalıdır.

 ✔ Kişi kendini tanımalı, kendisiyle barışık olmalı ve özentiden uzak durmalıdır.

 ✔ Arkadaş seçiminde dikkat etmelidir, kötü arkadaşlardan uzak durmalıdır.

 ✔ Kötü alışkanlıkların yaygın olduğu ortamlardan uzak durmalıdır.

 ✔ Sosyal, sanatsal ve sportif aktivitelerle ilgilenmelidir

 ✔ Aile büyüklerinin uyarılarını ve nasihatlerini dikkate almalıdır.

 ✔ Aile bireyleriyle yakın ilişkiler geliştirmeli, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalıdır.

Aileye düşen görevler;
 ✔ Anne-babalar, çocuklarını sevgi, ilgi ve alakadan mahrum bırakmamalıdır.

 ✔ Çocuklara güzel örnek olmalı, zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunmalıdır.

 ✔ Çocukların eğitimini, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklemelidir.

 ✔ Çocuğun arkadaş çevresini kontrol ve takip etmelidir.

 ✔ İyi rol model olmak için dikkat etmenin yanında, çocukları için Allah’a dua etmelidir.

Topluma ve devlete düşen görevler;
 ✔ İyiliği emreden, kötülükten sakındıran ahlaklı insanların oluşturduğu bir toplum olmaya çalışılmalıdır.

 ✔ Zararlı alışkanlıklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları yaygınlaşmalı ve desteklenmelidir.

 ✔ Devletin, bireyin ve toplumun sağlığından sorumlu olduğu bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir.

 ✔ Zararlı alışkanlıklardan koruyacak yasal düzenlemeler, sıklıkla gözden geçirilmelidir.

 ✔ Kötü alışkanlıklara özendirici yayınlar, reklamlar vb. karşısında gerekli tedbirler alınmalıdır.

1. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için arka-
daş seçimine dikkat edilmelidir.

2. Zararlı alışkanlıklarla mücadelede devlete 
düşen görevler de vardır.

3. Teknoloji bağımlılığı çağımızın hastalığı ola-
rak görülmektedir.

4. Aile içi iletişimin olumlu yönde olması zararlı 
alışkanlıklardan korur.

5. Ülkemizde zararlı alışkanlıklarla mücadele 
eden sivil toplum kuruluşları yoktur.

5 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

gökhan
Oval
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Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

İnsanların doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı hakları vardır. Başka insanlara karşı ihlal etme-
mekle sorumlu olduğumuz haklara kul hakkı denir. Bireyin sahip olduğu haklarını kullanmayı engelleyerek, 
bu yolla haksız kazanç elde edilen davranışlar kul hakkı kapsamına girmektedir. Çok geniş kapsamlı bir 
kavram olan kul hakkına örnek olarak; devlet malına zarar vermek, sınavda kopya çekmek, kaçak elektrik 
kullanmak, görevi kötüye kullanmak, verdiği sözü tutmamak, trafik kurallarına uymamak, çevreyi kirletmek, 
hırsızlık, kavga-gürültü vb. sayılabilir.
Alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak gibi zararlı alışkanlıklar, kişinin akıl ve iradesini 
doğru kullanmasını engelleyerek, ailesine, arkadaşlarına, çevresine ve insanlığa karşı kul hakkını doğuran 
davranışlar sergilemesine neden olur.

“Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşiyle helalleşsin. Çünkü kıyamet günü dirhem de geçmez, 
dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır, hakkını yediği adama verilir. Eğer sevapları 
yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir.” Hadis-i Şerif

6 Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1. 
İnsanın sahip olduğu haklarını engelleyip, kazanç elde etmek …....………………….  kapsa-
mındadır.

2. İnsan kendi  …………………  için başkasının hakkını yiyemez. 

3.
Askerlik ve hac gibi uzun süreli ayrılıklar öncesi birbirimizden  ………………………… iste-
meliyiz.

4. Toplumda var olan ………………… uymak, kul hakkı yemeyi önler.

5. ............................... akıl ve iradeyi olumsuz etkilediği için kul hakkı yemeye daha çok sebep olur. 

Helallik

Menfaati

Zararlı alışkanlıklar

Kul hakkı

Kurallara

Allah (c.c.)

Öğreten Sorular / Etkinlikler

kul hakkı

menfaati

helallik

kurallara

Zararlı alışkanlıklar



81

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

4. Bir Peygamber Tanıyorum : Hz. Yahya (a.s.)

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yirmibeş peygamberden birisi de Hz. Yahya (a.s.) dır. İsrailoğullarına gönderilen 
Hz. Yahya’nın (a.s.) babası da Hz. Zekeriya (a.s) dır. Kendisinin ve eşinin ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı dua 
üzerine Allah (C.C.) Hz. Zekeriya peygambere oğlu Hz. Yahya’yı (a.s.) ismini anarak ve peygamber olacağını 
bildirerek müjdelemiştir. Bu durum Kur’an’da  “Zekeriya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona 
şöyle nida ettiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden 
bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” (Âli İmran suresi 39.ayet)

Hz. İsa’dan (a.s.) kısa bir süre önce doğan Hz. Yahya (a.s.) çocukluk ve gençlik yıllarını Kudüs’te Hz. İsa (a.s) ile 
geçirmiştir. Onların anneleri kardeştiler. Hz. Yahya (a.s.) küçüklüğünden itibaren hep güzel ahlaklı, iyi huylu, 
merhametli, hikmet sahibi biriydi. Genç yaşta kendisine Peygamberlik görevi verildi. Tevrat’ın hükümlerince 
tebliğ vazifesini yapması emredildi. Kendisinden önceki peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden sonra 
gelecek Hz. İsa’nın da (a.s) peygamberliğini tasdik etmiştir. Fakat kendilerine gönderilen peygamberlerin bir 
çoğuna karşı çıkıp itaatsizlik ederen İsrâiloğulları, sonunda Hz. Yahya’yı (a.s.) öldürmüşlerdir.

7
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Hz. Yahya'ya (a.s.) Zebur adlı kitap verilmiştir.

2. Hz. Yahya (a.s) ve Hz. İsa (a.s.) teyze çocuklarıdır.

3. Hz. Zekeriya'nın (a.s.) yaşlı, eşinin de kısır olmasına rağmen evlat sahibi olmaları samimi 
duanın gücü ve Yüce Allah'ın da takdiridir.

4. Hz. Yahya'nın (a.s) peygamberliğini İsrailoğulları hemen kabul etmişlerdir.

5. Hz. Yahya (a.s.) Hz. İsa'yı doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdi.

Öğreten Sorular / Etkinlikler
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5. Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahim.
1. Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb.
2. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve ma keseb.
3. Seyaslâ nâran zâte leheb.
4. Vemraetühû hammâletel hatab.
5. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
1. Ebû Leheb kahrolsun, kahroldu da.
2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
3. O, alevli bir ateşte yanacaktır.
4 -5. Karısı da boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir 
ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak (o ateşe girecek-
tir).

✔ Tebbet ya da diğer adıyla Mesed suresi Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir.
✔ 5 ayetten oluşmaktadır, Mekke’de indirilmiştir. 
✔ Tebbet “kahrolsun, yuh olsun, perişan olsun” anlamına gelir.
✔ Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb hakkında indirilmiştir.
✔  Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil İslamın yayılmasını  engellemeye çalışmış ve bu uğurda Hz. Pey-

gambere çeşitli eziyetlerde bulunmuşlardı.
✔  Yüce Allah bu surede Ebu Leheb ve karısının yaptıkları karşılığında azaba uğrayacaklarını haber 

vermiştir.

8
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

Mekke’de

azaba

111. 

Fetanet

5 Mesed

1 Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in  ……………  suresidir.

2 "Kahrolsun, yuh olsun" anlamına gelen Tebbet suresinin diğer ismi de ............dir.

3 Tebbet suresi Hz. Peygamberin amcası   ……………..........  ve karısından bahsetmektedir. 

4 Tebbet suresi  .....  ayetten oluşmaktadır  ................... indirilmiştir. 

5 Surede bahsedilen kişilerin büyük bir  …………………………… uğrayacakları belirtilmiştir. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

111.

        Mesed

Ebu Leheb
5 Mekke'de

azaba
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TEST – 2

1. “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği
emreder, kötülükten men ederler, hayırlı işlere
koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardır.

”Âl-i imrân suresi 114. ayet

Bu ayetten zararlı alışkanlıklardan korunma 
yolları konusunda

 I. İnsan yanlışa düşmemek için kendi üstüne 
düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.

II. Kişi çevresinde gördüğü yanlışlara engel olma-
ya çalışmalıdır.

 III. Başımıza gelenler konusunda elimizden bir şey 
gelmemektedir.

İfadelerinden hangilerini çıkarabiliriz?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III

2. Zararlı alışkanlıklardan korunma konusunda bire-
ye, aileye, toplum ve devlete düşen görevler vardır.

Aşağıdaki hangisi aileye düşen görevlerden
birisi değildir?

A) Çocuklarını sevgi, ilgi ve alakadan mahrum bırakma-
mak

B) Çocuğun arkadaş çevresini bilmek ve takip etmek

C) Zararlı alışkanlıklar konusunda uyarıda bulunmak

D) Gerekli yasal düzenlemeleri yapmak

3. Aşağıdakilerden hangisinin kötü alışkanlıklara 
başlamada etkisi yoktur?

A) Özendirici ve basitleştirici reklam, film vb. yayınların
izlenmesi.

B) Aile içi iletişimsizlik ve çeşitli sorunlar.

C) Doğuştan gelen yaratılış özellikleri.

D) Kötü arkadaş çevresi ve uygunsuz ortamlar.

4. Zararlı alışkanlıklarla mücadelede bireyin tek başı-
na savaşması yetersiz kalmaktadır. Toplum ve dev-
let desteği olmazsa başarı sağlanamamaktadır.
Ülkemizde zararlı alışkanlıklarla mücadele eden
sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar bulun-
maktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri
değildir?

A) Yeşilay

B) Sağlık Bakanlığı

C) Kızılay

D) Amatem

5. Kötü alışkanlıkların başlamasında belki de en
önemli etken arkadaş çevresi olarak görülmek-
tedir. Atalarımızdan bu konuyla ilgili bir çok sözü
günlük hayatımızda sıklıkla kullanmaktayız.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu konuyla
ilgili örnek olarak gösterilemez?

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

B) Körle yatan şaşı kalkar.

C) Dost kara günde belli olur.

D) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleye-
yim.

6.  • Kaçak elektrik kullanmak

• Devlet malına zarar vermek

• Çevreyi kirletmek

• Tarlada ürün yetiştirmek

• Borcunu ödememek

• Yalan söylememek

Yukarıda sayılan davranışların kaç tanesi yapıl-
dığında  kul hakkı kapsamında değerlendirile-
bilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

ZARARLI  ALIŞKANLIKLAR | Tane Tane 
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7. Alkol, uyuşturucu, kumar gibi bağımlılık yapan 
kötü alışkanlıklara sahip insanların, kendi hayat-
larını karartmalarının yanında başta aileleri olmak 
üzere arkadaş, komşu ve diğer insanların hayatları-
nı da olumsuz şekilde etkiledikleri görülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen husus kısaca hangi kav-
ramla ifade edilebilir?

A) Cahillik

B) Akrabalık

C) Yaşama hakkı

D) Kul hakkı

8.  I. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur

 II. İsrailoğullarına gönderilmiştir.

 III. Genç yaşta şehit edilmiştir.

 IV. Hz. Musa ile teyze oğludur.

 V. Mısır’da yaşamıştır.

Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgi-
lerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I, II ve III

C) I, II ve IV   D) IV ve V

9. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Berabe-
rindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak 
ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıkla-
rınızı hakkıyla görür.”

(Hûd Suresi, 112. ayet)

Verilen ayette altı çizili olan yerin uyarısını 
genel olarak ifade edebileceğimiz kavram han-
gisi olabilir?

A) Kul hakkı

B) Ticaret kanunları

C) Anayasa kuralları

D) İbadet ilkeleri 

10. 

Ali

Fatih

Akın

Kerem

Kur'an-ı 
Kerim'in 111. 
suresidir.

Mekke'de 
inmiştir, 5 
ayetten oluşur.

Surenin diğer 
adı Mesed'dir.

Hz. Peygamberin 
amcası  Ebu 
Talip'ten bahset-
mektedir.

Tebbet suresi hakkında yukarıdaki öğrenciler-
den hangisinin söylediği doğru değildir?

A) Akın   B) Ali

C) Kerem   D) Fatih

11. 
✓ Hz. Yahya’nın teyzesinin oğludur.
✓  Aynı dönem ve bölgede peygamberlik 

yapmışlardır.
✓ Aynı kavimle mücadele etmişlerdir.

Hakkında bazı bilgiler verilen peygamber aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Zekeriya    B) Hz. Musa 

C) Hz. Yakup   D) Hz. İsa

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

1

4

5

6
3

4

1

2

6

5

7

3

2

SOLDAN SAĞA:
1- Bir şeye duyulan önlenemez istek, iradeyi kullanamama durumu
2- İçinde nikotin vb. bir çok zararlı maddeyi bulunduran, dumanı çekilen zararlı madde.
3-içki, sigara ve her türlü uyuşturucu maddelere karşı olanların kurduğu dernek.
4- Zararlı alışkanlıklara başlamada en önemli etkenlerden biri kötü  .............. çevresidir.
5-Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinin kısaltması.
6-Dinen kesin biçimde yasaklanan, helal olmayan şey.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Alkol, uyuşturucu ve kumar gibi kötü davranışların genel adı.
2- Başka insanlara karşı ihlal etmemekle sorumlu olduğumuz, ihlal ettiğimizde helalleştiğimiz durum.
3-Kur’an-ı Kerim’in 5 ayetten oluşan 111. suresinin adı.
4- Ortaya para,vb. konularak oynanan, kazanan ve kaybeden tarafların olduğu şansa dayalı oyunların 

genel adı.
5-Anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük yapı taşı.
6-Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğlu olan peygamberin adı.
7-Bütün kötülüklerin anası olarak nitelendirilen zararlı alışkanlık.
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10
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Haksız kazanç içeren, şansa dayalı oyunlar    
…………........ 

M R K A U

2.

Uyuşturup,hareketten ve doğru düşünmek-
ten alıkoyan madde …………

UŞUCUTRYUU

3.

4.

Sarhoşluk vererek akıl ve iradeyi elinden 
alan madde  .........……

Çeşitli hastalıklara sebep olan zararlı alış-
kanlık ..…………….. 

K A L L O

R A G İ S A 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

KUMAR

UYUŞTURUCU

ALKOL

SİGARA
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Zararlı alışkanlara sahip bazı insanlar, iradelerine
hakim olamamaları sonucunda bağımlı olurlar.
Başlarına gelen sıkıntılara sabrederek dayanmaya
çalışmak yerine alkol ve uyuşturucunun kollarına
kendilerini bırakırlar.

Verilen paragrafta zararlı alışkanlıklara başla-
mada hangi unsurun etkisinden bahsedilmek-
tedir?

A) Kişilik özellikleri

B) Arkadaş çevresi

C) Aile içi iletişim

D) Özenti ve merak 

2. 
“ Şeytan şüphesiz içki ve kumar 
yüzünden aranıza düşmanlık ve 
kin sokmak ve sizi Allah’ı anmak-
tan, namazdan alıkoymak ister. 
Artık bunlardan vazgeçersiniz 
değil mi?”

Maide Suresi 91. ayet

Öğrencilerine yukarıdaki ayeti okuyan Musta-
fa öğretmen, hangi sorunun cevabı olarak bu 
ayeti öğrencilerine okumuş olabilir?

A) Alkol ve kumarın dinimizdeki yeri nedir?

B) Alkol ve kumardan korunma yolları nelerdir?

C) Allah, alkol ve kumarı niçin haram kılmıştır?

D) Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir?

3. Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) tarafından açıklanan
istatistiklere göre, dünyada ölüme yol açan neden-
ler arasında   ........................  ilk sırada yer almaktadır.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?

A) Alkol

B) Kumar 

C) Sigara

D) Uyuşturucu

4. Alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı, kişinin ken-
di akıl ve beden sağlığına zarar vermekle kalmaz,
maddi kayıplara, aile içi ilişkilerinin bozulmasına
ve dinin emir ve yasaklarına uymada gevşekliğe
de sebep olur. Kısaca bağımlılığın zararları, dinin
korunmasını istediği değerleri doğrudan tehdit
etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, verilen paragraf-
ta bahsedilen  İslam’ın korunmasını istediği
değerlerden biri değildir?

A) Aklın korunması

B) Malın korunması

C) Dinin korunması

D) Kültürün korunması

5. I. Kişiyi tembelliğe sevk eder.

II. Haksız kazanca neden olur.

 III. Dostlukları güçlendirir.

 IV. Toplumda huzur ortamı sağlar.

Kumar bağımlılığı ile ilgili yukarıdaki ifadeler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) III ve IV

6. İslam, kumarı kötü bir alışkanlık olarak nitelendir-
miş ve haram kılmıştır. Hz. Peygamber  bu alışkan-
lıktan uzak durmak gerektiğini “Kişi kendi elinin
emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiş-
tir. “  sözüyle ortaya koymuştur.

Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) bu sözüyle vurgula-
dığı ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İnsan, rızkını çalışıp çabalayıp kazanmalıdır.

B) İnsan, yediklerini temiz ve taze tutmalıdır.

C) İnsan kazancını başkalarıyla paylaşmalıdır.

D) Kazanç elde etmek için her türlü yol serbesttir. 

gökhan
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7. Ülkemizde Sağlık  Bakanlığı, Yeşilay,  Alkol ve Uyuş-
turucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma
Merkezi(AMATEM),  Çocuk Ergen Madde Bağımlı-
lığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) gibi kurum ve der-
nekler zararlı alışkanlıklarla mücadelede önemli
bir görev üstlenmektedirler.

Yukarıda bahsedilen kurum ve dernekler
zararlı alışkanlıklarla mücadelenin hangi bölü-
münde yer almaktadırlar?

A) Bireye düşen görevler

B) Aileye düşen görevler

C) Toplum ve devlete düşen görevler

D) Dinimize düşen görevler

8. 

Mahallemizdeki parkta, gece geç saat-
lere kadar oturup alkol alan bazı kişi-
ler, kendi sağlıklarına zarar verdikleri 
yetmezmiş gibi, bütün mahalleyi de 
rahatsız ediyorlar. Geç saatte yaptıkla-
rı gürültü, gelen geçene sataşmaları, 
kavgaları, çevreyi çöplük gibi kirlet-
meleri..Bu insanlar, mahalle sakinlerin-
den nasıl helallik alacaklar acaba, hiç 
düşünmüyorlar mı?

Verilen paragrafta vurgulanmak istenen ana 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zararlı alışkanlıkların birey üzerindeki zararları.

B) Zararlı alışkanlıkların geceleri daha çok yaşandığı.

C) Zararlı alışkanlıkların kul hakkına sebep olduğu.

D) Zararlı alışkanlıkların tedavi edilmesi gerektiği.

9. 
“Zekeriya mabedde namaz kılarken 
melekler ona, “Allah sana, kendi-
sinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) 
doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim 
ve salihlerden bir peygamber olarak 
Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.” 

(Âl-i İmran Suresi 39. ayet)

Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili verilen ayetten aşağıda-
ki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah Hz. Zekeriya’ya (a.s.) oğlunun adını söyleyerek
müjdelemiştir.

B) Hz. Yahya’nın (a.s.) iradesine hakim, terbiyeli, salih bir 
peygamber olduğu.

C) Hz. Yahya’nın (a.s.) kendinden sonra gelecek olan Hz. 
İsa’yı (a.s.) doğruladığını.

D) Hz. Zekeriya’nın (a.s.) ilerlemiş yaşına rağmen çocuk
sahibi olduğu.

10. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
1. Ebû Leheb kahrolsun, kahroldu da.
2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
3. O, alevli bir ateşte yanacaktır.
4 -5. Karısı da boynunda bükülmüş hurma 
liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun 
taşıyarak (o ateşe girecektir).

Yukarıda anlamı verilen Tebbet suresi ile ilgili 
hangisi söylenemez?

A) Allah’a ve Peygamberine düşmanlıkta sınır tanıma-
yan Ebu Leheb’in sonundan bahsetmektedir.

B) Allah’a ve Peygamberine düşmanlık yapanı, ne malı
ne de kazandıkları kurtaramaz.

C) Allah’a ve Peygambere itaat ve ibadet edenin cenne-
te gideceği.

D) Ebu Leheb ve karısının alevli bir ateşle cezalandırıla-
cakları.
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Ünite Değerlendirme Testi

1. Eğlenmek ve mutlu olmak insanlar için bir ihtiyaç-
tır. Bu ihtiyacı karşılamak için oyun ve eğlenceler
düzenlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken
durum, bu davranışların başkalarına zarar verme-
mesi ve haram kazanca yol açmamasıdır. Hz. Pey-
gamber de koşu ve deve yarışı yaparak bu konuda 
bizlere örnek olmuştur.

Yukarıdaki paragraftan çıkartılabilecek en
kapsamlı sonuç hangisidir?

A) Peygamberimiz de sporla uğraşmıştır.

B) Eğlenmek dinimizde yasaklanmamıştır.

C) Oyun ve eğlencelerimiz kul hakkına ve haksız kazan-
ca yol açmamalıdır.

D) Çocuklarımızı sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlen-
dirmeliyiz.

2.  • Ruh ve beden sağlığını bozar

• İradeyi zayıflatır ve bağımlılığa yol açar

• Zamanı boşa harcatır

• Haksız kazanca neden olur

• Hile, aldatma ve tembelliğe teşvik eder.

Yukarıda maddeler halinde verilen bilgilere 
verilebilecek en uygun başlık hangisidir?

A) Zararlı Alışkanlıkların Sebepleri

B) Kötü Alışkanlıklardan Korunma Yolları

C) Bağımlılığın Toplumsal Zararları

D) Bağımlılığın Bireysel Zararları

3. 

“(Alkollü) İçki ilaç değil, bilakis derttir.”
Hadis-i Şerif

Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Alkol, insanı sıkıntılarından kurtarmaz.

B) Alkol, insanın sorunlarını daha da çoğaltır.

C) Alkol, ilaç niyetine içilirse fayda vermez.

D) Alkol, bir çok kötülüğe sebep olur.

4. 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararla-
rının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun ile ülkemizde kamu binaları, 
okul, hastane, sosyal, kültürel, spor, 
eğlence merkezleri, lokanta,kafeterya 
vb. daha bir çok alanda, tütün ürünleri 
(sigara, nargile)tüketimi yasaklanmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devlet, zararlı alışkanlıklardan korunma konusunda
görevlerini yerine getirmemektedir.

B) Sigara içmenin, kul hakkına da giren toplumsal zarar-
ları, ilgili kanunla önlenmek istenmektedir.

C) İnsanların yaşam tarzına ve seçimlerine kimse müda-
hale etmemelidir.

D) Sigaranın sadece içen kişiye zararı vardır.
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5. 

Meyvesini yediği ağacın sahibini bulamayan 
adam, meyvenin ücretini ağaca asıp gitti.

Yukarıda verilen olayda adamı bu davranışa 
iten sebep hangisidir?

A) Sadaka B) Kul hakkı

C) Zekat D) Kötülük

6. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için;

I. Kişi iradesini sağlam tutmaya çalışmalı.

II. Arkadaşlarının bulunduğu ortamlarda isteme-
se de uyum sağlamaya çalışmalı.

 III. Aileler çocuklarının eğitimini ve çevresini takip
etmeli

 IV. Devlet kurumları gerekli tedbirleri almalı

gibi durumlardan hangilerinin yapılması 
gereklidir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV

C) I, III ve IV D) III ve IV

7. 

İlker

Ayhan

Pınar

Haksız kazanca sebep olur. 
Tembelliğe alıştırır.

Ölümcül bir çok hastalığa 
sebep olur.

Aile içi ilişkileri bozar, yuvalar 
yıkar.

Kumar hakkında öğrencilerden hangisinin söy-
lediği bilgiler kesinlikle doğrudur?

A) Sadece İlker

B) Ayhan ve Pınar

C) Sadece Ayhan

D) İlker ve Pınar

8. I. Seyaslâ nâran zâte leheb.

II. Vemraetühû hammâletel hatab

 III. Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb

 IV. Fî cîdihâ hablün min mesed.

 V. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve ma keseb

Yukarıda Tebbet suresinin okunuşu karışık 
verilmiştir. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) III - V - I - II - IV

B) III - V - II - IV - I

C) III - II - V - I - IV

D) III - I - V - II - IV
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular
1. 

Ayet ve Hadis Kötü Alışkanlık

I Sarhoş eden her şey haramdır. Çoğu haram olan her şeyin azı da haramdır.(Hadis) Alkol

II En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeği ile kazandığıdır.(Hadis) Kul Hakkı

III Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce onunla helalleşsin.(Hadis) Kumar

IV Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.(Bakara Suresi 195.ayet) Sigara

Yukarıdaki tabloda ayet-hadis ve kötü alışkanlık eşleştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır. Tabloyu  
düzeltmek için kötü alışkanlıklardan hangilerinin yeri değişmesi gerekmektedir? 

A) Alkol - Kumar

B) Kul Hakkı - Sigara

C) Kul Hakkı -  Kumar

D) Kumar - Sigara

2. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) Araştırmasına 
Göre; cinayetlerin % 85’i, trafik kazalarının % 60’ı, 
kadına şiddetin %70’i, tecavüzlerin % 50’si, şiddet 
olaylarının %50’si alkollü insanlar tarafından işlen-
mektedir. DSÖ Alkolün birçok kanser türü dâhil 
olmak üzere 200 hastalığa neden olduğu uyarı-
sında bulunuyor.Dünyada her yıl ortalama 3,3 
milyon kişi alkole bağlı nedenlerden dolayı haya-
tını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarından elde edilen bilgilerden hareketle, aşağıdaki yorumlardan 
hangisine ulaşamayız?

A) İslam dininin alkolü yasaklamasının sebeplerinden biri de alkolün akıl, can, mal, nesil ve dinin korunmasına engel oluş-
turacak davranışlara sebep olmasıdır.

B) Alkol bağımlılığı sadece bağımlıya zarar vermekle kalmayıp, kişinin yakın ya da uzak çevresine de ciddi zararlar verdiği
bunun da kul hakkına girdiği için dinen yasaktır.

C) Dünyadaki şiddet, cinayet vb. olaylar, çeşitli hastalıklar ve bunlara bağlı ölümler, alkol bağımlılığı ile mücadele edilerek
kısmen azaltılabilir.

D) İnsanların alkolün etkisiyle, akıl ve irade mekanizmalarını kaybettiği için işledikleri çeşitli suçlar, hafifletici sebep olarak
görülüp affedilebilir. 
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3. Kenan, yeni taşındıkları şehirde lise öğrenimine başlamış fakat arkadaş edinmekte zorlanan çekingen karak-
teri olan bir gençti. Uzunca bir müddet yalnız kalan Kenan, zamanla arkadaş ortamına alışmış, dışlanmamak
için yeni arkadaşlarıyla okul çıkışlarında kafelerde sigara ve nargile içmeye başlamıştı. Bazı gecelerde alkol ve
uyuşturucu içilen mekanlara da takılmaya başlayan Kenan, ailesinin uyarılarını ve onu sevgiyle sarmaya çalışan 
anne babasının kollarını itip bağımlılığın kucağına doğru koşmuş ve evi terk etmişti.

Kenan’ın kötü alışkanlıklara başlaması ve yaşadıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kenan’ın başka bir şehirden gelmesi onu bağımlılığa itmiştir.

B) Kenan, kötü arkadaş çevresi seçimi ve iradesini kontrol etmediği için yuvasını dağıtan bağımlı bir genç olmuştur.

C) Anne babası Kenan’a karşı ilgi alaka göstermediği için suç ailenindir.

D) Kenan’ın çekingen bir genç olması onun elinde değildir. Dolayısıyla kabul edilmek için bazı şeyleri yapması doğaldır.

4. İstemediğimiz bir teklifle karşılaştığımızda “Hayır!” diyebilmeliyiz. Zararlı alışkanlıklar söz konusu
olduğunda “Hayır!” diyebilmek insan için hayatî öneme sahiptir. Buna göre;

I. Öncelikle kendimize değer vermeli, iradeli ve özgüvenli olmalıyız.

II. Kendimizi tanımalı, fiziksel özelliklerimiz, yetenek ve karakterimizle birlikte kendimizi olduğumuz gibi
kabullenmeliyiz.

 III. İnsanlardan gelebilecek kötü tekliflerden korunmak için sosyal hayattan ve şehirden uzak, yalnız yaşamayı
öğrenmeliyiz.

 IV. Arkadaşlarımızın yanında “bir defadan bir şey olmaz, ben bağımlı olmam” diyerek güçlü durmalıyız.

ilkelerinden hangileri doğrudur?

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

5. Anayasamızın 58.maddesinde yer alan “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suç-
luluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü gereğin-
ce günlük hayatımızda bazı uygulamalarla karşı karşıya kalmaktayız.

Buna göre;

I. 4207 sayılı yasa gereğince toplu kullanıma açık ve ya kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanması.

II. Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için çeşitli sağlık birimleri oluşturulması. ( Yeşilay, Amatem
vb.)

 III. Dinimizin sarhoşluk veren alkollü içkileri içmeyi haram kılması.

 IV. Trafikte alkollü araç kullanımının çeşitli cezâi yaptırımlar içermesi.

uygulamalarından hangileri devlet tedbirleri kapsamında değerlendirilebilir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) Yalnız III D) III ve IV
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6. Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince Hz. Peygamber  Safâ tepesine çıkmış,
orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın
zenginliği ve gücü nedeniyle şehrin ileri gelenlerinden olan amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok
olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek hakaretler etmiştir. Amcasının karısı Ümmü Cemil de sık sık Hz.
Peygamberin evini taşlar ve geçeceği yollara çeşitli pislikler atarak O’na zulmetmiştir.

Tebbet suresinin anlamı düşünüldüğünde yukarıda verilen metinden hangi sonuca ulaşamayız?

A) Allah’a ve Peygambere düşmanlık yapan Ebu Leheb ve karısının sonu hüsran olmuştur.

B) Peygamberin amcası da olsa Allah’a iman etmeyenler cehennem azabını tadacaktır.

C) Ebu Leheb’in Hz. Peygambere ettiği beddua, Allah tarafından Ebu Leheb’e edilmiştir.

D) Ebu Leheb’in zengin ve güçlü olması onun affedilip iman etmesine sebep olmuştur.

7. Kumar oynamak hastalık derecesinde bağımlılıktır. Kişi kazanır, kazandıkça kolay yoldan kazanmanın tadına
varır. Tembelliğe alışan kişi, bunu sürdürmek için çeşitli hile ve aldatmaya başvurmaktan çekinmez. Kaybetme-
ye başladığında daha da hırslanır. Kaybını telafi için daha da fazla oynar ve sonunda elinde avucunda hiç bir
şey kalmadığı halde kalakalır.

Verilen metne göre kumar oynamanın zararları ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Kumar bir kısır döngüdür. Kişi kazansa da kaybetse de vazgeçmesi zor olan bir bağımlılıktır.

B) Kumar, kişinin psikolojisini bozan, akıl ve iradeyi elinden alan bir bağımlılıktır.

C) Kumar, zaman kaybı, tembellik ve haksız kazanç içeren bir bağımlılıktır.

D) Kumar, kazanınca oynamayı bırakmasını bilenlere göre bir bağımlılıktır.

8. Yeni bir dine girmek, kişinin beraberinde getirdiği eski alışkanlıklarını ve yaşam tarzını da inancına göre düzen-
lemesini gerektirir. İslamın ilk dönemlerinde alkollü içki olan şarap, cahiliye döneminden kalma bir alışkanlık
olarak henüz yasaklanmamıştı ve bazı sahabeler alışkanlıklarını devam ettirerek  şarap içmeye devam ediyor-
lardı. Yüce Allah önce içkinin kötü yanlarının fazlalığını, sonra sarhoş halde namaz kılmanın yasak olduğunu
ve en sonunda tamamen şeytan işi bir pislik olduğunu, insanların birbirlerine düşmanlık etmesine ve Allah’ı
anmaktan alıkoymasına sebep olduğunu belirterek alkollü içkileri üç aşamada haram kılmıştır. Bunun sonu-
cunda artık hiç kimse şarap içmemiştir.

Verilen metinden hareketle;

I. Alkol, hemen vazgeçilmesi zor bir bağımlılıktır. Hiç başlamamak en güzel kurtuluştur.

II. Yüce Allah, insanın özelliklerini en iyi bilen olduğu için aşamalı bir yasaklama getirmiştir.

 III. Namazdan alıkoymuyorsa sarhoş olmayacak şekilde içmek yasaklanmamıştır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III
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9. Ebu Hureyre (r.a.)’nin rivayet ettiği bir hadiste sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) arkadaşlarına şu soruyu yöneltti:
“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” Ashab, “Bize göre müflis, parası ve malı olmayandır” dediler. Bunun üzerine
Hz. Peygamber, “Ümmetimin müflisi, kıyamet gününe; namaz, oruç ve zekât görevlerini yerine getirdiği halde,
ona-buna sövmüş, iftira etmiş, şunun-bunun (haksız yere) malını yemiş, kanını dökmüş , onu-bunu dövmüş
olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı biter-
se, diğerlerinin günahları ona yüklenir, sonra da Cehenneme atılır” buyurdu.

Yukarıda Peygamberimizin hadisi ile anlatılmak istenen mesajı, alkol, uyuşturucu, sigara, kumar gibi
kötü alışkanlıkların zararları kapsamında değerlendirdiğimizde hangisine ulaşabiliriz?

A) Kul hakkı yiyenler, kazandıkları sevapları hak sahiplerine vererek helalleşirler.

B) Peygamberimiz sahabenin kul hakkına karşı dikkatini çekmek için örnekler vermiştir.

C) Kötü alışkanlıkların zararları kişinin çevresine de dokunacağı için kul hakkı kapsamına girmektedir.

D) Cenneti kazanmak için ibadet etmek yerine, kul hakkı yememeliyiz. 

10. 

Pasif İçiciliğin Tehlikeleri
Sigara, sigara içmeyenlere pasif içicilik yoluyla zarar verir. Pasif 
içicilikte solunan duman, sigaradan çıkan duman ile sigara içen 
kişinin soluğuyla dışarı verdiği dumanın karışımıdır. Sigara içme-
yen biri sigara içen birinin yakınındayken pasif içici olarak sigara 
dumanı solur. Pasif içicilik özellikle çocuklar, bebekler ve hamile-
ler için tehlikelidir. Pasif içicilik sigara içmeyenlerde ciddi sağlık 
sorunları ile ilişkilidir. Hiç sigara içmemiş olan kişilerde akciğer 
kanseri, kalp hastalığı, kalp krizi geçirip ölme olasılığı, öksürük 
vb. pasif içiciliğin etkisi olarak görülebilir.

Verilen metinde sigara içmek ve kul hakkı ilişkisi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sigara içmek bir çok din alimine göre tahrimen mekruhtur. (harama yakın mekruh)

B) Sigara içen kişilerin, içmeyenleri pasif içici konumunda etkileyip ciddi zararlar vermesi kul hakkı ihlalidir.

C) Sigara dumanı, kalp krizi, kalp hastalıkları ve kansere sebebiyet verecek kadar tehlikelidir.

D) Sigara içmeyenleri pasif içicilikten kurtarmak için kapalı alanlarda tütün kullanımı yasaklanmıştır.
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. 
Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim.
Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

TEBBET SURESİ

1. Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb.

2. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve ma keseb.

3. Seyaslâ nâran zâte leheb.

4. 5. Vemraetühû hammâletel hatab. Fî 
cîdihâ hablün min mesed.

Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

O, alevli bir ateşte yanacaktır.

Karısı da boynunda bükülmüş hurma 
liflerinden bir ip olduğu halde sırtında 
odun taşıyarak (o ateşe girecektir).

Ebû Leheb kahrolsun, kahroldu da.

Yukarıda Tebbet suresinin okunuşu sıralı ve renkli verilmiş, anlamı ise karışık ve renksiz verilmiştir. 
Okunuş ve anlamını aynı renklerle eşleştirdiğimizde , “Anlamı” bölümünün renk dizilimi nasıl olur?

A)  B) 

C) D) 

2.  • Dene bir kere. Bir kereden bir şey olmaz!

• Anca beraber kanca beraber, biz böyleyiz, işine gelirse...

• Sen süt bebesi misin?

• Haydi bunu hep birlikte kutlayalım! İçelim açılalım...

• Büyü artık, alış bunlara...

Yukarıda verilen sözlerden hareketle zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri konusunda hangi sonuca 
ulaşılamaz?

A) Zararlı alışkanlıklara başlamada kötü arkadaş çevresinin etkisi önemli bir yer tutar.

B) Arkadaş ortamında kendini ispat etme isteği ve dışlanma korkusu kişiyi bağımlı hale getirebilir.

C) Kötü arkadaşların davetleri ve ısrarlarına karşı, “hayır!” diyerek iradeli davranmazsak bağımlı olabiliriz.

D) Kişinin arkadaşlarının zararlı alışkanlıkları varsa, maddi ve ailevi problemleri var demektir.
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3. Alkol, uyuşturucu, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıkların insana zararı sayılamayacak kadar çoktur. Sağlı-
ğımızı bozar, ciddi hastalıklara ve ölümlere sebep olur. Gençliğimizi elimizden alıp çabuk yaşlandırır, maddi
imkanlarımızı ve zamanı boşa harcatarak israf etmemize sebep olur.

Aşağıdaki hadis ve ayetlerden  hangisi metinde verilen mesajla örtüşmektedir?

A) “Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltmeye gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle de düzeltmeye 
gücü yetmezse, kalbiyle buğzetsin (sevmesin). Bu da imanın en zayıf noktasıdır.”Hadis

B) “Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bilin; İhtiyarlığından önce gençliğin, hastalanmadan önce sağlığın, fakir-
likten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş zamanın ve ölümden önce hayatın.” Hadis

C) Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret başka.

(Nisa suresi 29.ayet)

D) Eğer siz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.

( Nisa suresi 31.ayet)

4. ✔ (Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan
önce ona hiçbir adaş kılmamışız.”

 ✔ (Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) “Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut.” Daha çocuk iken ona 
hikmet verdik. 

 ✔ Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

 ✔  Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.

(Meryem Suresi 7. 12.13.14. ayetler)

Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili verilen ayetlerden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Yahya takva sahibi, temiz ve duyarlı biriydi.

B) Anne babasına saygılı bir çocuk olmuştur.

C) Hz. Zekeriya (a.s.) Ona babasının ismini vermiştir.

D) Çocukken hikmet verilmiş ve Kitab’a (Tevrat’a)   uyması istenmiştir.

5. “ Kur’an’daki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden
sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırma-
sını emredince Hz. Peygamber  Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağı-
rarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca!
Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir.

Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştiril-
mekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.”

Tebbet Suresi ile ilgili sorulardan hangisinin cevabı yukarıdan çıkarılamaz?

A) Sûrenin anlamı nedir?

B) Sûrenin Kur’an’daki sıralaması nedir?

C) Sûre hangi olay üzerine inmiştir?

D) Sûre hangi konudan bahsetmektedir?

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. 

Günümüz dünyasının bağımlılık geliştiren kötü alışkanlıklarından biri de “teknoloji bağımlılığı”dır. Cep telefo-
nu, bilgisayar, tablet, televizyon gibi cihazların gereğinden fazla ve kötü amaçlı kullanılmasını içerir. Teknoloji 
bağımlılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Teknolojik aletleri hayatımızdan tamamen çıkartarak bağımlılıktan korunabiliriz.

B) Cep telefonu, bilgisayar ve interneti yaş grubumuza uygun zaman dilimleri arasında kullanmalıyız.

C) Teknoloji bağımlılığı, icat ve keşiflere sebep olur.

D) Teknoloji bağımlılığı arkadaşlık ve dostluklarımızı arttırır.

7. Hayatta karşılaşılan çeşitli sorunlar da kötü alışkanlıklara başlamada bir etkendir. Çözümsüz zannedilen sorun-
larla baş etmek ve sabır göstermek yerine, zararlı alışkanlıkların geçici unutkanlık ve kaçış aldatmasına kapıl-
mak, gerçeklerle yüzleşmeyi ve problemleri çözmeyi engeller. İnsanın başına gelen sıkıntı ve acılara karşı nasıl
davranması gerektiği ile ilgili Kur’an-ı Kerim ve hadislerde bir çok örnek vardır.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu konuya örnek değildir?

A) “Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar başka. İşte, bağışlanma ve büyük ecir bunlarındır.”

(Hud suresi 11. ayet)

B) ” Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara suresi 153. ayet)

C) “ ... Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”

Hadis-i Şerif

D) “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi 
seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.” 

Hadis-i Şerif

gökhan
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gökhan
Oval
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8. Kötü alışkanlıkların başlamasında en önemli etkenlerden biri de arkadaş çevresidir. İnsan kendine yakın gördü-
ğü kimselerle vakit geçirir, dostluk ve arkadaşlık kurar. Böylece içinde olduğu arkadaş çevresiyle benzer özellik-
ler taşır. Bu yüzden arkadaş seçimi zararlı alışkanlıklardan korunma konusunda önem taşımaktadır.

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu konuya örnek olarak gösterilemez?

A) “Sizden biriniz, kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe, gerçek anlamda mümin olamaz.”

B) “İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan fayda-
lanırsın.”

C) “Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenince, ateş kıvılcımları seni yakmazsa da, kokusu seni rahatsız eder.” 

D) “Kişinin dini(yolu, gidişatı), arkadaşının dini gibidir. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin!”

9. Haram: Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar.

Mekruh: Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şeyler.

Tahrimen Mekruh: Harama yakın mekruh

Helal: Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey.

Bu tanımlara göre;

I. Alkollü içki içmek haramdır

II. Kumar oynamak mekruhtur

 III. Sigara içmek tahrimen mekruhtur

 IV. Çalışıp kazanmak helaldir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV

10. I. Haksız kazanca sebep olur.

II. Maddi zarara uğratır ve tembelliğe alıştırır.

 III. Aşırı hırs, kin ve aldatmaya teşvik eder.

 IV. Çeşitli suçların (cinayet, trafik kazası vb.)  en büyük sebebidir

Yukarıda verilen örneklerden hangileri  kumar bağımlılığının zararlarındandır?

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

gökhan
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4. Ünite

HZ. MUHAMMED’İN 
HAYATI
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BÖLÜM 

1

	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir 

	 Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler

	 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir 

	 Nasr suresini okur, anlamını söyler

Kazanımlar
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1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.v.) Arap Yarımadası’nda bulunan Mekke şehrinde doğup büyümüştür. Yaşadığı 
toplumda kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. İçki, kumar, hırsızlık, kabile savaşları, kan 
davaları, fal ve büyü gibi kötü tutum ve davranışlar yaygınlaşmıştı. İnsanlar tevhit inancından uzak-
laşarak putlara tapmaya başlamışlardı. Putları Allah (c.c.) ile aralarında aracı olarak görüyorlardı. Adalet, 
merhamet, dürüstlük gibi ahlaki değerler yok olmaya başlamıştı. Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesi 
bu döneme Cahiliye Dönemi denir.

BİLELİM

Çevresinde dürüst ve güvenilir kişiliğinden dolayı “Güvenilir Muhammed” demek olan Muhammedü’l Emin 
ismiyle anılırdı.
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İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!

Nur Dağı Hira Mağarası

Hz. Muhammed (s.a.v.), zaman zaman kötü adetleri olan yaşadığı toplumdan uzaklaşarak yalnız kalma-
yı tercih ederdi. Genellikle Mekke’nin yakınlarında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giderek 
inzivaya çekilir ve derin düşüncelere dalardı.

610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası’nda bulunduğu bir sıra-
da vahiy meleği Cebrail geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Peygamber korku ve endişeye kapıldı. 
“Ben okuma bilmem.” dedi. Cebrail ikinci kez “Oku!” dedi. Hz.Muhammed (s.a.v.) aynı şekilde cevap 
verdi. Cebrail üçüncü kez aynı şekilde seslendiğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?”diye sordu. 
Cebrail, Alâk suresinin ilk beş ayetini ona vahyetti:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Senin Rabb’in en cömert 
olandır.
O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”

Alâk suresinin ilk ayetlerinin gelişiyle başlayan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik görevi, yirmi üç 
yıl sürdü. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1. Kur’an-ı Kerim 610 yılında indirilmeye başla-
mıştır.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) önceden peygamber 
olacağını bilmiyordu.

3. Bütün peygamberlere vahiy getiren meleğin 
ismi Cebrail’dir.

4. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti Fatiha suresi-
ne aittir.

5.
Hz. Muhammed (s.a.v.) zaman zaman insan-
lardan uzaklaşarak Mekke yakınlarındaki bir 
mağarada düşüncelere dalardı.

1 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

gökhan
Oval
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İlk vahyin ardından Hz. Muhammed (s.a.v.) korku ve heyecan içerisinde evine gitti. Eşi Hz. Hatice’den 
üzerini örtmesini istedi. Başından geçenleri ona anlattı ve çok endişelendiğini söyledi. Hz. Hatice 
“Allah’a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç 
olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın.” diyerek Hz. Peygamberi teselli etti.

Daha sonra Hz. Muhammed’i (s.a.v.) akrabası olan ve bu konularda bilgisiyle tanınan Varaka b. Nev-
fel’e götürdü. Varaka b. Nevfel onu dinledikten sonra Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kendisine gelenin, daha 
önceki peygamberlere de Allah’ın (c.c.) mesajını getiren vahiy meleği Cebrail (a.s.) olduğunu söyledi.

2
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi, 
onun en büyük destekçilerin-
den birisi olmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v.), pey-
gamberliği öncesinde insan-
ların güvendiği ve sevdiği bir 
kişiydi.

Arap Yarımadası’nda İslami-
yet öncesi döneme “Zenginlik 
Dönemi” denir.

İlk vahiy Hz. Peygamber tara-
fından şaşkınlıkla karşılanmış-
tır.

İslam’ı ilk öğrenen ve inanan 
kişi Hz. Peygamberin en yakın 
arkadaşı olan Hz. Ömer’dir.

Hz. Peygamber ilk vahiy sonra-
sında konuyu güvendiği kişi-
lerle istişare etmiştir.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

BİLELİM

Tebliğ: Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildir-
mesidir. Tebliğe davet de denir.
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Yakın Çevreye Çağrı
İlk vahiy sonrasında sık sık Hira Mağarası’na gidin Hz. Peygamber tekrar vahiy meleğini görmeyi umuyor-
du. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen melek gelmemişti. Bu zamana “fetretü’l vahiy” denir. Bir 
gün Hira Mağarası’ndan dönerken Cebrail geldi. Vahiy meleği Müddessir suresinin ilk ayetlerini vahyet-
ti. Bu ayetlerde Allah (c.c.) şöyle buyuruyordu: “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. 
Sadece Rabbini büyük tanı. Nefsini arındır. Şirkten pisliklerden uzak dur.” Allah (c.c.), Hz. Peygamberden 
insanlara İslam dinini anlatmasını istiyordu. Bu ayet üzerine Hz. Peygamberde insanları İslam dinine davet 
etmeyebaşladı.

İlk Müslümanlar:
• Hz. Peygambere ilk inanan, eşi Hz. Hatice oldu.

• Sonra kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de anneleri Hz. Hatice gibiMüslüman oldular.

• Hz. Peygamberin yetiştirdiği ve o sıralarda henüz on veya on bir yaşında olan peygamberin amcası-
nın oğlu Hz. Ali de İslam’a ilk girenlerden oldu.

• Hz. Peygamberin hizmetçisi Zeyd b. Harise de ilk iman edenlerden olmuştur.

• Hz. Peygamberin en yakın dostu Hz. Ebu Bekir de hiç tereddüt etmeksizin iman eden ilk Müslüman-
lardan olmuştur.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

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

İlk Müslümanlar Hz. Peygamberin yakın çevresindeki tanıdıkları olmuştur.

Hz. Peygamberin eşi ve çocuklarından ona inanmayanlar olmuştur.

1

5

2

3

4

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dinini tebliğe Allah’ın (c.c.) emriyle başlamıştır. 

İlk vahiy sonrasında bir müddet vahiy gelmemiş, bu dönem “fetretü’l vahiy” olarak adlandı-
rılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in tamamı bir defada Hz. Peygambere vahyedilmiştir.



105

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Çağrının Yaygınlaştırılması

Allah (c.c.), Hz. Peygamberden önce aile üyelerini, en yakın akrabalarını İslam’a davet etmesini istedi. Çünkü 
yakın akrabalarının İslam inancını benimsemesi, diğer kabile ve topluluklar arasında İslam’ın kabulünü kolay-
laştıracaktı. Hz. Peygamber de akrabalarını bir olan Allah’a (c.c.) iman etmeye davet etti. Amcası Ebu Leheb, 
yeğeninin davetine karşı çıktı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin ilk üç yılında İslam dinini insanlara gizlice anlattı. Bu süre içinde 
Müslümanların sayısı otuza ulaşmıştı. Üç yılın sonunda Allah (c.c.), şöyle söyleyerek Hz. Muhammed’den 
(s.a.v.) İslam dinini insanlara açıkça duyurmasını istedi: 
“(Ey Muhammed!) Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”

(Hicr suresi, 94. ayet)

Akrabalara yapılan davetinin ardından sıra tüm Mekke halkına yapılacak açıktan davete gelmişti. Hz. Pey-
gamber tüm Mekke halkını Kâbe yakınlarında bulunan Safa Tepesi’ne çağırdı. Onlara “Ey Kureyşliler! Size şu-
dağın arkasında bir düşman birliği var desem bana inanır mısınız?” diye seslendi. Onlar da “Evet, senin yalan 
söylediğini hiç görmedik.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber “... Öyleyse (haberiniz olsun ki) 
ben, şiddetli bir azap öncesinde sizin için (gönderilmiş) bir uyarıcıyım.’’  diyerek İslam’a açıktan davete başla-
dı. Açıktan davetinin ardından İslamiyet, Mekke’de yayılmaya başladı. İslam’ı kabul edenlerin sayısı arttıkça 
müşriklerin, Müslümanlara karşı tavrı da sertleşmeye başladı.

4
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

Hz. İbrahim 

Örnek

Peygamber

Nebi

Lokman

Fetanet

Hz. Musa

1. Peygamberlerin amacı insanlara ………………………….olmaktır.

2. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri de akıllı olmaları yani ………………….. dir. 

3. Her peygamber resul değildir ama her peygamber ……………. dir. 

4. Kızıldeniz’i ikiye ayıran peygamber  ……………………………dır. 

5. Allah’a (c.c.) teslimiyeti ile öne çıkan peygamber ……………………………. dir. 

6.
Kur’an’da ismi geçen ama peygamber olup olmadığı kesin bilinmeyenlerden birisi de 
……………………..dır.

7. Kur’an-ı Kerim’de toplam 25 ………………………….. ismi geçmektedir. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

örnek

Fetanet

nebi

Hz. Musa

Hz. İbrahim

Lokman

peygamber
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HABEŞİSTAN’A HİCRET

Mekkelilerin alay ve hakaretlerine rağmen Hz. Peygamber İslam’ı anlatmaya devam etti. Müslüman-
ların sayısı her geçen gün artıyordu. Mekkeli müşrikler; Müslümanlara baskı uygulamaya ve işkence 
etmeye başladılar. Böylece Mekke, Müslümanlar için güvenli bir yer olmaktan çıktı. 

Bir grup Müslüman, Hz. Peygambere gelerek dinlerini özgürce yaşayacakları bir bölgeye göç etmek 
istediklerini söylediler. Hz. Peygamber onlara Habeşistan’a gidebileceklerini ve Habeş Kralı’nın kendile-
rini koruyabileceğini söyledi. Bunun üzerine inananlardan bir grup 615 yılında Hz. Osman’ın (r.a.) baş-
kanlığında, bir yıl sonra da daha kalabalık ikinci grup Cafer b. Ebu Talib (r.a.) başkanlığında Habeşistan’a 
göç etti. Bu süreçte Mekke’de cesaretiyle tanınan Hz. Hamza (r.a.) ile Hz.Ömer (r.a.) İslam’ı kabul etti. 
Mekke’deki bu iki güçlü ve itibarlı kişinin Müslüman olması, diğer Müslümanlara moral kaynağı oldu. 

5 Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1. Müslümanların dinlerin yaşayabilmek için ilk göç ettikleri yer …………………………………
dır.

2. Mekkeli müşrikler İslamiyet’in ilerleyişini önlemek için Müslümanlara ……………………..
ettiler.

3. Dinini yaşamak isteyen Müslümanların göçleri esnasındaki başkanları 
………………………..dı.

4. Hz. Ömer ve …………………..’nın Müslüman olması Müslümanlara büyük bir moral ver-
miştir. 

5. Habeşistan’a yapılan ilk göç ………………….yılında gerçekleşmiştir.

Düşünmelerin

Hz. Osman

Hz. Hamza
….615….  

Habeşistan

İşkence

Öğreten Sorular / Etkinlikler

BİLELİM

Hz. Ömer’in (r.a.) İslamiyet’i kabul etmesiyle Müslümanlar, ilk kez Kâbe’de halkaaçık bir şekilde namaz kılmaya 
başladılar.

Habeşistan

işkence

Hz. Osman

Hz. Hamza

615
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BOYKOT YILLARI

Müslümanların bir kısmının Habeşistan’a sığınması üzerine Mekkeli müşrikler, Mekke’de kalan Müslü-
manlar üzerinde baskı kurarak boykot uygulamaya başladılar. Bu boykot 616 – 619 yılları arasında üç 
yıl sürdü.

Boykot uygulamasına göre Müslümanlar ile;
 ✓ Alışveriş yapmak,

 ✓ Selamlaşmak,

 ✓ Komşuluk yapmak,

 ✓ Akrabalık bağı kurmak,

 ✓ Yeme-içme vb. temel ihtiyaçları karşılamak gibi pek çok şey yasaklanmıştır.

6
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Müşriklerin Müslümanlara 
uyguladığı boykot tam 5 yıl 
sürmüştür.

Hz. Muhammed de (s.a.v.) 
diğer Müslümanlarla beraber 
boykot yıllarını meşakkatli ve 
zor günler olarak geçirmiştir.

Boykot yıllarında Müslümanlar Hz. 
Peygamberin hem maddi hem de 
manevi desteğini her zaman yanla-
rında hissetmişlerdir.

Boykot yıllarında bazı Müslü-
manlar Medine’ye göç etme 
kararı almıştır.

Yaşanan sıkıntılara rağmen 
İslamiyet büyümeye devam 
etmiştir.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Hüzün Yılı

619 yılında boykotun sona ermesinin ardından Hz. Peygamber, en büyük destekçilerinden amcası Ebu Talib 
ile eşi Hz. Hatice’yi (r.a.) aynı yıl içerisinde kaybetti. Bu yıla Hz. Peygamberin yaşadığı üzüntü ve zorluklar sebe-
biyle “Hüzün Yılı” denildi.
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TAİF SEFERİ

Bir yandan yakınlarını kaybetmesi, diğer yandan müşriklerden gelen baskı ve eziyetlerin artması sebe-
biyle Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a davetini yerine getireceği yeni yerler aramaya başladı. Bu amaçla 
yanına hizmetçisi Zeyd’i (r.a.) alarak Taif şehrine gitti. 

Mekkeli müşrikler Taiflilere önceden haber yollayarak onları Hz. Peygamber konusunda yanlış bilgilen-
dirip doldurmuşlardı. Taifliler, Hz. Peygambere alay ve hakaretle karşılık vererek onun davetini kabul 
etmediler ve onu şehri terk etmeye zorladılar. Hz. Muhammed (s.a.v.),Taif’te amacını gerçekleştireme-
den Mekke’ye geri dönmek zorunda kaldı.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

7
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Taif seferi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametini gözler önüne sermektedir.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Taif seferi sonrasında hemen hicret kararı almıştır.

3. Taifli insanlar İslam dinini hemen kabul etmişlerdir.

4. Taif seferi Hz. Peygamberi davasından çevirmemiştir. 

5. Hz. Peygamber Taif seferine yalnız çıkmıştır.

BİLELİM

Taif halkının kendisine yaptığı eziyetlere karşı, “Ey Allah’ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, emrindeyim, ister-
sen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” diyen Cebrail’e Hz. Muhammed (s.a.v.): “Hayır Ey Cebrail! Ben 
insanları helak etmek için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek 
de olsa Müslüman çıkar.” cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine, “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar 
bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti.

(Buharî, Bed’ül-halk, 7.)

gökhan
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İSRA ve MİRAÇ MUCİZELERİ

Allah (c.c.) bir gece Hz. Peygamberi Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki 
Mescid-i Aksa’ya ulaştırdı. Yüce Allah, bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade etmektedir: “Kendisine 
ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevre-
sini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O; hakkıyla işi-
tendir, hakkıyla görendir. ”(İsrâ suresi, 1. Ayet) Kur’an-ı Kerim’de bu yolculuğa“gece yürüyüşü” anlamına 
gelen isra denilmiştir. 

Kudüs’e getirilen Hz. Peygamber, Mescid-i Aksa’dan Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmiştir. Bu yükselişe 
de miraç denilmiştir. Kudüs’e daha önce hiç gitmemiş olan Hz. Peygamberin İsra ve miraç mucizele-
rinden sonra Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında bilgiler vermesi müşrikleri hayrete düşürmüştür. Yüce 
Allah, isra ve miraç mucizeleriyle hem Hz. Muhammed’i (s.a.v.) teselli etmiş hem de inanmayanlar kar-
şısında onun peygamberliğini pekiştirmiştir.

BİLELİM

NELER ÖĞRENDİK

Miraç esnasında;
- Beş vakit namaz farz kılındı.
- Bakara suresinin son iki ayeti (Âmener resûlü) indirildi.
- Allah’a (c.c.) şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi.

Hz. Muhammed(s.a.v.) 20 Nisan 571'de Mekke'de doğdu.

İslamiyet öncesinde Arapların yaşadığı döneme "Cahiliye Devri" denir.

İlk vahiy, 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde Peygamberimizin sıklıkla çıktığı Hira mağarasında, 
Cebrail'in (a.s.) Alak suresi ilk 5 ayetini getirmesidir.

Peygamberimiz ilk yıllarında gizli davet şekliyle İslamı yaymaya çalışmıştır.

İslama girenlerin sayısı arttıkça Mekkeli müşriklerin eziyetleri de artmıştır.

616-619 yılları arasında Mekkeli müşrükler müslümanlara "boykot" uygulamışlardır.

620 yılında Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib vefat etmiştir.

620 yılı için "Hüzün Yılı" denilmiştir.

Peygamberimiz bir çıkış yolu bulmak amacıyla gittiği Taif'te, Taiflilerin saldırısıyla karşılaşmıştır.

620 yılında Yüce Allah, Peygamberimize bir hediye anlamında İsra ve Miraç mucizelerini  vermiştir.
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2. HİCRET

Mekke’de İslamiyet’in hızla yayılması müşriklerin, Müslümanlara tavrının gittikçe sertleşmesine sebep 
oluyordu. Bu durum Müslümanlar için yeni bir yurt arayışını zorunlu hale getirmişti.

Mekke’de yılın belli zamanlarında panayırlar düzenlenir Arap Yarımadası’nın farklı bölgelerinden kabi-
leler Mekke’ye gelirdi. Hz. Peygamber böyle zamanlarda Mekke’ye gelen kabilelerle tanışıyor; onları İs-
lam’a davet ediyordu. Hz. Peygamber 620 yılında Medine‘den Mekke’ye gelen altı kişilik bir gruba İslam’ı 
anlattı ve Medineliler Müslüman oldular. Şehirlerine döndüklerinde kendi kabilelerine İslam’ı anlattılar. 
621 yılında Medineli Müslümanlar, 12 kişilik bir grupla Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde Hz. Pey-
gamber ile tekrar bir araya geldiler. Bu görüşmeye ‘’I. Akabe Biatı’’ adı verilir. Bu görüşme üzerine Pey-
gamberimiz genç sahabi Musab b. Ümeyr’i (r.a.) İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gönderdi. 622 yılında 
aynı yerde Medineli Müslümanlar bu sefer 75 kişi olarak Hz. Peygamber ile yeniden görüştüler. Medineli 
Müslümanlar, bu görüşmede Hz. Peygamberi canları ve malları pahasına koruyacaklarına dair söz ver-
diler. Hz. Peygamberi ve Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Hz. Peygamber ile Medineliler 
arasında yapılan bu görüşmeye de ‘’II. Akabe Biatı’’ adı verilir.

Müslümanlar, bu görüşme ve davet sonrasında Mekke’den Medine’ye gruplar halinde ve gizlice göçe-
başladılar. İslam tarihinde bu göçe hicret adı verildi. Hicret sonrasında Mekke’de az sayıda kalan Müslü-
man arasında Hz. Peygamber, Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) de vardı. 

Öğreten Sorular / Etkinlikler

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

Müslümanların Medine’ye hicreti, Medinelilerin daveti üzerine gerçekleşmiştir.

Hz. Peygamberi en yakın arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir, onu hicret esnasında da yalnız bırak-
mamıştır.

1

5

2

3

4

İlk hicret eden kişi Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

Hz. Peygamber’in hicret öncesi Medine’ye öğretmen olarak görevlendirdiği kişi Hz. Ali’dir.

Mekke’den Medine’ye yapılan büyük hicret 622 yılında gerçekleşmiştir.
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

Müslümanların Mekke’yi terk ettiğini gören Müşrikler, Peygamberi öldürme kararı aldılar. Bu amaçlarını ger-
çekleştirmek için kendi aralarında yaptıkları plana göre her kabileden bir kişi, Hz. Peygambere aynı anda 
saldıracaktı. Böylece hiç bir kabile diğerlerini bu suçtan dolayı sorumlu tutamayacak ve kan davası güde-
meyecekti. Hz. Peygamber, hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri 
sahiplerine ulaştırması için Hz. Ali’ye (r.a.) teslim etti. Hz. Ali (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicreti öncesi 
Mekkeli müşrikleri oyalamak için bütün tehlikeleri göze alarak Hz. Peygamberin yatağına yattı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) “Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da 
bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.” (Yasin suresi, 9. 
Ayet) ayetini okuyarak, müşriklerin arasından geçip gitti. Yakın dos-
tu Hz. Ebu Bekir’le (r.a.) gizlice evinden ayrıldı ve Medine’ye ters bir 
istikamette olan Sevr Mağarası’na doğru yola çıktı. Müşrikler, Hz. 
Peygamberi öldürmek üzere eve girdiklerinde Hz. Ali’yi (r.a.) onun 
yatağında yatarken bulunca onun Hz.Muhammed’e (s.a.v.) duydu-
ğu bağlılığa şaşırdılar.

Müşrikler, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) araken Hz. Peygamber ile Hz. 
Ebu Bekir’in (r.a.) saklandığı Sevr Mağarası’nın önüne kadar geldi-
ler, fakat Allah’ın (c.c.) yardımı sayesinde onları göremediler. Sevr 
Mağarası’nda üç gün kalan Hz. Peygamber ve yakın dostu Hz. Ebu 
Bekir (r.a.) sonrasında yanlarına bir rehber alarak yola devam ettiler. 
Hz. Ali(r.a.) de Hz. Peygamberin bıraktığı emanetleri sahiplerine tes-
lim ettikten sonra yola çıktı. Kuba Köyü’nde Hz. Peygambere yetişti. 
622 yılının Eylül ayında Hz. Peygamber ve beraberindekiler, Medi-
nelilerin büyük bir sevinç ve coşkusuyla şehre girdiler. 

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber de olsa 
hicret esnasında tedbirli davranmıştır.

2. Hicrette Hz. Peygambere en çok yardım 
edenlerden birisi de Hz. Ali’dir.

3. Hz. Peygamber Medine’de büyük bir sevinç-
le karşılanmıştır.

4. Allah (c.c.) hicret esnasında da Hz. Peygam-
bere yardım etmiştir.

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret öncesinde 
Medine’de yaşıyordu.

9 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

gökhan
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10
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.
Hz. Peygamberin hicret ettiği şehir

E M N E İ D

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

2.

Hz. Peygamberin hicret arkadaşı  Hz

R U E İ B B K E

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

3.

4.

Medine öncesi hicret edilen ülke

Peygamberin hicret öncesi Mekke’de 
emanetleri sahiplerine teslim etmesi için 
güvendiği kişi Hz.

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

H Ş A B T N A E S İ

L İ A

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

Öğreten Sorular / Etkinlikler

MEDİNE

EBUBEKİR

HABEŞİSTAN

ALİ
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TEST – 1

1. İslamiyet öncesi Arap toplumunda görülen en
yaygın dini inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putperestlik

B) Hıristiyanlık

C) Yahudilik

D) Haniflik

2. 

“Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanla-
rı uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Nefsini arındır. 
Şirkten pisliklerden uzak dur.”

(Müddesir suresi, 1-5.ayetler)

Verilen ayette Allah (c.c.) Hz. Peygamberden 
aşağıdakilerden hangisini özellikle istemekte-
dir?

A) İbadetlerini aksatmamasını

B) Doğruluktan ayrılmamasını

C) Akraba ilişkilerini kesmemesini

D) İslam dinini insanlara tebliğ etmesini

3. 

Hz. Peygamber bir müddet 
İslam’ı gizli gizli anlattıktan 
sonra Allah’ın (c.c.) emriyle 
İslam’ı insanlara açıktan dave-
te başlamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dinini insanlara 
ilk ne zaman ve nerede açıktan tebliğe başla-
mıştır?

A) İlk vahiyden üç yıl sonra Sefa tepesinde.

B) İlk vahyin geldiği sene Arafat’ta.

C) İlk vahyin 5 sene sonrasında Medine’de.

D) İlk vahyin iki sene sonrasında Taif seferinde.

4. 

Müslümanların Mekke’de inançlarından dolayı ezi-
yet görmeleri üzerine başka bir bölgeye göç konu-
su gündeme gelmiştir.

Mekkeli Müslümanların inançları için ilk defa 
göç ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mısır

B) Şam

C) Habeşistan

D) İran

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI | Tane Tane 
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5. 

Mekke’de cesaretiyle tanınan 
……………… ile ………………  
İslam’ı kabul ederek Müslüman 
oldular. Mekke’deki bu iki güçlü 
ve itibarlı kişinin Müslüman olma-
sı, diğer Müslümanlara büyük bir 
moral kaynağı oldu. 

İslam’ın ilk yıllarında Müslüman olarak inanan-
lara büyük bir moral kaynağı olan iki sahabe 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ali – Ebu Talip

B) Hz. Ömer – Hz. Hamza

C) Musab bin Umeyr – Halid bin Velid

D) Hz. Osman – Hz. Hasan

6. 

Hz. Peygamber, peygamberliğinin en büyük des-
tekçilerinden amcası Ebu Talib ile eşi Hz. Hatice’yi 
(r.a.) art arda kaybetti. 

Hz. Peygamberin iki sevdiği insanı kaybederek 
büyük üzüntü ve zorluklar yaşadığı o yıla Müs-
lümanlar arasında hangi isim verilmiştir?

A) Hüzün yılı

B) Kayıp senesi

C) Karanlık dönem

D) Matem zamanı

7. 

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gös-
terelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece 
Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendir-
diğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı 
yücedir. Hiç şüphesiz O; hakkıyla işitendir, hak-
kıyla görendir.”

(İsrâ suresi, 1. Ayet)

Ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmek-
tedir?

A) İsra mucizesi

B) Miraç mucizesi

C) Kadir gecesi

D) Berat kandili

8. 

Mekke’den Medine’ye hicret  eden Hz. Peygambe-
rin yanında en yakın arkadaşı olan ……………….. 
bulunuyordu.

Verilen bilgide boş bırakılan kısma aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Osman

C) Hz. Hüseyin

D) Hz. Hasan
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3. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEDİNE DÖNEMİ

Hicret sonrasında Medine’de Müslümanlar için yeni bir dönem başladı. Böylece hicretin ardından;

• Müslümanlar baskı ve işkenceden kurtuldu.

• İslam dininin yayılması hızlandı.

• Mekke dönemi sona erdi, Medine dönemi başladı.

• Müslümanlar dini, siyasi, sosyal gibi konularda düzenli ve sistemli bir hayata kavuştular.

Müslümanlar, ibadet edilecek ve toplumu ilgilendiren önemli konularda istişare yapılabilecek bir yere 
ihtiyaç duydu. Bunun için “Peygamber Mescidi” anlamına gelen Mescid-i Nebi inşa edildi. Kimsesiz ve 
yoksul Müslümanların barınması için ve eğitim-öğretim hizmetleri için Mescid-i Nebi’ye “suffe” isminde 
bir bölüm eklendi. İşlevleri sebebiyle Mescid-i Nebi, toplumda çok özel bir yere sahipti. Mescid-i Nebi; 
ibadet, eğitim ve öğretim faaliyetleri, konukların ve elçilerin ağırlanması, toplumsal sorunların görüşül-
mesi gibi görevler üstlendi.

Medine Sözleşmesi: Medine ve çevresinde yaşayan kabileler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medi-
ne Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapıldı. Bu sözleşmeye göre Müslümanlar, Yahudiler ve antlaşmalı 
kabileler eşit haklara sahip olacak, herkes inancını özgür bir şekilde yaşayacak, ortaya çıkacak sorunların 
çözümünde Hz. Muhammed (s.a.v.) hakem olacak ,Medine’ye dışarıdan gelebilecek bir saldırıda sözleş-
mede adı geçen herkes şehri birlikte savunacaktır. Bu sözleşmeyle, Müslümanların Medine’deki varlığı 
da resmiyet kazanmıştır.

Hicretin Mekke’den gelen muhacirler ile Medineli ensar arasında kardeşlik ilan edildi. Buna göre her 
muhacir, ensardan biriyle kardeş oldu. Ensar, sahip olduğu bütün mal varlığını muhacirle paylaştı.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1 İslam tarihinde ilk açılan okul “suffe”dir.

2 Hicret, Medine’ye barış getirmiştir.

3 Mescidlerin bir işlevi de eğitim yeri olmasıdır.

4 Hicret sonrası İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.

5 Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir.

11 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

BİLELİM

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir; muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara 
ise ensar denir.
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BÖLÜM 

1
Mekkeli Müşriklerle Mücadele: Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları

Müslümanların Medine’de güçlenmesi ve Medine’nin ticaret yolları üzerinde olması, Mekkeli müşrikleri endi-
şelendiriyordu.

Bedir Savaşı: Hicretin 2. Yılında Mekkeli müşrikler, Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’de kalan 
malların yüklendiği büyük bir ticaret kervanını hazırlayıp Şam’a gönderdiler. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise dönüş 
yolunda bu kervanın yolunu kesmek için hazırlıklara başladı. Bunu öğrenen müşrikler bin kişilik bir ordu ile 
Medine’ye doğru yola çıktı. Hz. Peygamberin önderliğindeki Müslümanlar ise yaklaşık üç yüz kişiydi. İki ordu 
624 yılında Bedir kuyularının bulunduğu yerde karşılaştı. Müslümanlar sayıca az olmalarına rağmen savaşı 
kazandılar.

Uhud Savaşı: Bedir Savaşı’nın intikamını almak için Mekkeli müşrikler 625 yılında üç bin kişilik bir orduyla 
Medine’ye hareket etti. Hz. Peygamber de yaklaşık bin kişilik bir ordu hazırladı. Uhud Dağı’nın stratejik öne-
me tepesine arkadan gelebilecek bir saldırı önlemek için elli kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Müşriklerin geri 
çekilmeye başladığını gören okçular, tepeden ayrılmaya başladılar. Bunu fırsat bilen müşrikler tepeyi arkadan 
kuşatarak Müslümanlara ağır kayıplar verdirdiler. Hz. Peygamber de bu savaşta yaralandı.

Hendek Savaşı: Mekkeli müşrikler, 627 yılında on bin kişilik bir ordu hazırladılar. Hz. Peygamber istişare 
sonucunda savunma savaşına kara verdi. Selman adlı sahabinin fikriyle şehrin çevresine geniş ve derin hen-
dekler açıldı. Mekkeliler, hendekleri aşma girişimleri başarısız olunca kuşatmayı sona erdirip geri çekildiler.

Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
628 yılında Hz. Peygamber bin beş yüz kadar Müslümanla Kâbe’yi ziyaret etmek için Mekke’ye doğru yola 
çıktı. Hudeybiye mevkiinde Hz. Peygamber ve Müslümanlarla, Mekkeli müşrikler arasında bir antlaşma yapıl-
dı. Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasındaki savaş dönemi sona erdi. Buna göre her iki taraf arasında on 
yıllık bir barış dönemi öngörüldü.

Oluşan bu barış ve huzur ortamında Arap Yarımadası’na komşu olan Bizans, İran, Habeş ve Mısır hükümdar-
larına Hz. Peygamber tarafından İslam’a davet mektupları gönderildi. Hz. Peygamber, ayrıca diğer komşu 
kabile ve toplulukların yöneticilerine de davet mektubu gönderdi. Bu sayede Hz. Peygamberin İslam’a daveti, 
Arap Yarımadası dışındaki kabile ve topluluklara da ulaştırıldı. 

Mekkelilerin belirlenen şartlara aykırı davranmaları sonucunda antlaşma geçerliliğini kaybetti. Bunun netice-
sinde Hz. Peygamber, 630 yılında on bin kişilik bir orduyla Mekke’ye hareket etti. Mekkeliler savaşmaya cesa-
ret edemediler. Müslümanlar şehre girdikten sonra da evine veya Kâbe’ye sığınan hiç kimseye dokunulmadı. 
Böylece Mekke, kan dökülmeden fethedildi.

NE ÖĞRENDİK

621 yılında I.Akabe biatı, 622 yılında 2II.Akabe biatı gerçekleşmiştir.

622 yılında müslümanlar  Mekke'den Medine'ye hicret etmişleridir. Peygamberimiz Hz. Ebubekir 
ile hicret etmiştir.

624 Bedir Savaşı  -  625 Uhud Savaşı  -  627 Hendek Savaşı

628 yılında Hudeybiye Barış Antlaşması yapılmıştır.

630 yılında Mekke on bin kişilik bir orduyla fethedilmiştir.
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TEST – 2HZ. MUHAMMED’İN HAYATI | Tane Tane 

1. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicreti;

 I. Müslümanların Mekke’de işkence görmeye 
başlaması.

II. Medinelilerin Müslümanları kendi şehirlerine
davet etmesi.

 III. Medine’nin ılıman bir iklime sahip olması.

olaylarından hangisinden dolayı gerçekleşmiş-
tir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

2. Hac ve umreye giden Müslümanlar genellikle
Mekke dışında mutlaka Medine’ye de ziyarette
bulunurlar.

Mekke’ye Türkiye’den ibadet için giden Müslü-
manların Medine’ye de mutlaka uğramalarının 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine hurma üretiminde önemli bir şehirdir.

B) Bu şehirde ülkemizden çok sayıda insan yaşamakta-
dır.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri şerifleri bu şehirdedir.

D) Cuma namazı ilk kez bu şehirde kılınmıştır.

3. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret 
ettikten sonra orada yaptığı ilk işlerden 
birisi mescid yaptırmak olmuştur. Birçok 
hizmetin merkezi olan bu mescidin ismi 
……………………………….. dir.

Bu metinde boş bırakılan kısma gelmesi gere-
ken mescid ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Aksa D) Çift kıbleli mescid

4. 

Medine yapılan mescidin hemen 
bitişiğine yapılan mekân, İslam eği-
tim tarihinde önemli bir yeresahip-
tir. İlk yapılan eserlerden birisinin 
ilimle ilgili olması, bu konuya Hz. 
Peygamberin verdiği önemi de gös-
termektedir. Burası İslam tarihindeki 
ilk yatılı okul olarak da kabul edil-
mektedir. 

Bu metinde bahsedilen eğitim kurumu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Daru’lErkam B) Suffe

C) Ravza-i Mutahhara  D) Hilfü’l Fudül

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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5. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de güçlü bir 
İslam toplumu oluşturmak için ilk olarak barış 
ve kardeşliği tesis etmeye çalışmıştır. Her bir 
Medineli Müslüman’ı, Mekkeli bir Müslüman 
ile kardeş ilan etmiştir. Buna Muâhât (Kar-
deşleştirme) denir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
gerçekleştirdiği kardeşlik sayesinde Mekkeli 
muhacirlerin sıkıntıları en aza inmiştir. Çün-
kü Medineli Müslümanlar mallarını, evlerini, 
maddi ve manevi imkânlarını Mekkeli kardeş-
leriyle paylaşmıştır.

Bu metinde anlatılan kardeşlik için Müslüman-
lar aşağıdaki hadislerden hangisini kendileri-
ne rehber edinmiştir?

A) Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti
müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konu-
şun! Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!
Size emanet edileni koruyun!

B) Yaşlılıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlı-ğın, 
fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş 
zamanın, ölümden önce hayatın değerini bil.

C) Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulması-
na yardımcı olanlar insanların en hayırlılarıdır. İçinde, 
zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir
toplum yükselemez.

D) Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirle-
rini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun
organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı has-
talandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı 
şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda,
diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntü-
sünü paylaşırlar.

6. 
Mekkeli müşrikler ne yaptılarsa İslam 
dininin yayılmasını engelleyememiş-
lerdi. Müslümanların Mekke’den hic-
ret etmelerine de engel olamamışlar-
dı. Bu, onlar için büyük sorunlara yol 
açabilecek tehlikeli bir gelişmeydi. 

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin 
Medine’deki Müslümanları sorun ve tehlike 
görmelerine bir sebep değildir?

A) Medine’de Yahudi kavimlerinin de yaşaması.

B) Medine’nin, Mekke-Şam ticaret yolu üzerinde olma-
sı.

C) Mekke’de işkence ettikleri Müslümanların Medine’de 
güçlenmesi.

D) Medine’nin, Mekkelilerin ticaret güvenliğine zarar
vereceği düşüncesi.

7. 

Milletimizin peygamber sevgisi o 
kadar hassasdır ki, ağızdan çıka-
bilecek kötü bir söz sebebiyleve 
Allah’ın Resulü’ne (s.a.v.) saygısızlık 
olur diye çocuklarına Muhammed 
adını koymamaya özen göster-
miştir. Bunun yerine Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) adını biraz değiştirip 
çocuklarına ……………… ismini 
vermiştir.

Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki 
isimlerden hangisinin yazılması metnin anlam 
bütünlüğünü bozmaz?

A) Can B) Murat

C) Mehmet D) Necmi

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Veda Hutbesi
Mekke’nin fethinden sonra hac ibadeti farz kılındı. Hz. Peygamber, 632 yılında hac ibadetini yerine getirdi ve 
Arafat’ta yüz bini aşkın Müslümana hitaben veda niteliğinde bir konuşma yaptı. Hz. Peygamberin yaptığı bu 
son konuşmaya “Veda Hutbesi”, buradaki ilk ve son haccına da “Veda Haccı” ismi verildi. Hz. Peygamber Veda 
Hutbesi’nde bütün insanlığı ilgilendiren ilkelere değinmiştir. Can ve mal güvenliği, toplumda eşitlik ve adalet, 
kadın hakları ve toplumsal barışın korunması bunlardan bazılarıdır.

Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde insanlara hitap ederek “Ey Müminler! Size iki emanet bırakıyorum. 
Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı 
Kur’an-ı Kerim ile peygamberinin sünnetidir.” buyurmuştur.

Veda Hutbesi, tarihin en önemli evrensel insan hakları beyannamesidir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Vefatı
Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Haccı’nı tamamlayıp Medine’ye döndükten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlığı 
artınca mescide gidemeyince namaz kıldırması için Hz. Ebu Bekir’i (r.a.) görevlendirdi. Hz. Peygamber 8 Hazi-
ran 632 tarihinde 63 yaşında iken vefat etti. 

Aralarında Hz. Ali’nin (r.a.) de bulunduğu sahabiler tarafından Hz. Peygamberin mübarek cenazesi yıkandı ve 
kefenlendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hz. Peygamber, Mescid-i Nebi’nin yanındaki vefat ettiği 
odaya defnedildi.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

12
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Veda hutbesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hac ibadetinde yaptığı konuşmadır.

2. Veda hutbesi, Medine şehrinde okunmuştur.

3. Veda hutbesi, İslam'ın ilk yıllarında gerçekleşmiş bir olaydır.

4. Hz. Peygamber Medine'de vefat etmiş ve Medine'de defnedilmiştir. 

5. Hz. Peygamber vefatından önce mescidte imamlık görevini Hz. Ömer'e vermiştir.

BİLELİM

Hz. Peygamberin Medine’de Mescid-i Nebi’de bulunan mübarek kabrine “Temiz Bahçe” anlamında “Ravza-i 
Mutahhara” denilmektedir.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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BÖLÜM 

1
BİR SURE TANIYORUM: NASR SURESİ VE ANLAMI

 ✓ Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. 

 ✓ Sure, üç ayetten oluşmaktadır. 

 ✓ Adını surenin ilk ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen “nasr” kelimesinden almıştır.

 ✓ Nasr suresinde Allah (c.c.), Hz. Peygambere yardım ederek fetihlere kavuşturduğunuve insanların, 
bölük bölük İslamiyet’i kabul ettiğini bildirir.

 ✓ Bu surede Hz. Peygamberin, kendisine ihsan edilen nimetler için Allah’a (c.c.) şükretmesi emredilir. 

 ✓ Allah (c.c.) bu surede Müslümanların da ona hamt edip şükretmeleri ve O’ndan bağışlanmadileme-
leri gerektiği bildirilir.

Okunuşu Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. İzâ câenasrullâhive’lfeth,
2. Ve raeytennâseyedhulûne fî dînillâhiefvâcâ,
3. FesebbihbihamdiRabbikeve’stağfirh.
İnnehû kânetevvâbâ.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
1.  Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,
2.  Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiği-

ni gördüğünde,
3.  Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve

ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman
tövbeleri çokça kabul edendir.

NE ÖĞRENDİK?

*Peygamberimiz ilk ve son haccını 632 yılında yapmıştır. Buna "Veda Haccı" denir. Burada veda 
hutbesini okumuştur.
* Hz. Muhammed (s.a.v.) 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etmiştir. Kabri Mescid-i Nebi'nin içinde 
Ravza-i Mutahhara denilen yerdedir.
* Nasr Suresi Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir ve 3 ayetten oluşur.
*Adını yardım anlamına gelen "nasr" kelimesinden alır.
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Ünite Değerlendirme Testi

1. 

Hendek savaşı öncesinde Hz. Muhammed (s.a.v.) 
sahabesiyle istişare etti ve istişare sonunda şehrin 
etrafına hendek kazılması fikri benimsendi.

İstişare sonunda benimsene şehrin etrafına 
hendek kazma fikri aşağıdaki sahabelerden 
hangisine aittir?

A) Halid bin Velid

B) Mus’ab Bin Umeyr

C) Hz. Ömer

D) Selman-ı Fârisî

2.  • Müslümanlar ile müşrikler arasındaki ilk savaş-
tır.

• Müslümanların siyasi bir güç olduğunu kanıt-
layan savaştır.

• Bu savaş, Müslümanların kazandığı ilk büyük
askerî başarıdır.

Öncüllerde hangi savaşın özellikleri verilmek-
tedir?

A) Hendek savaşı

B) Bedir savaşı

C) Uhud savaşı

D) Mekke’nin fethi

3. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), Kâbe’yi ziyaret edip 
umre yapmak için 628 yılında1500’e yakın 
sahabi ile Mekke’ye doğru yola çıktı. Müslü-
manlar, savaşmak niyetiyle yola çıkmadıkla-
rıbelli olsun diye de ihramlarını giyip kurban-
lıklarını yanlarına aldılar, savaş silahlarını ise 
götürmediler. Ancak Mekkeliler, onların şehre 
girmesine izin vermediler. Hudeybiye mevki-
inde yapılan görüşmelersonucunda Mekkeli 
Müşriklerle Müslümanlar arasında Hudeybiye 
Barış Antlaşması imzalandı.

Hudeybiye’de yapılan antlaşma, görünüşte 
Müslümanların aleyhine bazı hükümler içer-
mesine rağmen Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafın-
dan imzalanması Hz. Muhammed’i (s.a.v.) han-
gi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

A) Doğaya ve çevreye önem vermesini

B) Sabırlı ve cesur olmasını

C) Akıllı olmasını ve barışa önem vermesini

D) İlme değer vermesini

4. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethedil-
mesinin bir sonucu değildir?

A) Mekke tevhit inancının merkezi olmuştur.

B) Müslümanlara işkence eden müşriklerden intikam
alınmış, hepsi cezalandırılmıştır.

C) Kâbe putlardan temizlenmiştir.

D) Mekke’deki insanların büyük bir bölümü Müslüman
olmuştur.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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5. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlara ibadetlerin 
nasıl yapılacağıyla ilgili örnek olmuştur. Müslü-
manlar hac ibadetinin yapılışını da diğer ibadetler-
de olduğu gibi Hz. Muhammed’den (s.a.v.) öğren-
mişlerdir.

Hac ibadeti ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) farz olan hac ibadeti bir defa
yapmıştır.

B) Hac ibadeti yalnız Mekke şehrinde yerine getirilebilir.

C) Hac ibadeti zengin ve sağlıklı Müslümanlar tarafın-
dan her sene yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. 

D) Kur’an-ı Kerim’de farz kılınan haccın yapılışı Hz.
Muhammed (s.a.v.) tarafından Müslümanlara öğretil-
miştir.

6. 
Veda haccında Hz Muhammed 
(s.a.v.) Müslümanlara sımsıkı 
sarılmaları ve doğru yoldan şaş-
mamaları için iki emanet bıraktı-
ğını söylemiştir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde 
bahsettiği iki emanet aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Hilye-i şerif ve sünnet

B) Kuran ve tarih kitapları

C) Kuran ve sünnet

D) Sünnet ve hadisler

7. Aşağıda verilen hadislerden hangisi Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nin başlan-
gıcıdır?

A) Ey insanlar! Bilmiyorum, belki de bugünden sonra
burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah’ın
rahmeti, bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanla-
rın üzerine olsun! Benim bu sözlerimi burada bulu-
nanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen
kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat
eder.

B) Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de
yolumdan dönmem…

C) İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta
bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi,
sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorun-
da kalsalardı kura çekerlerdi. Şayet camide cemaate
erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilse-
lerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi…

D) Allah, çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol-
gösterinceye kadar Habeşistan’a göç etseniz iyi olur.
Çünkü orada yanındakilerden hiç birine zulüm yapıl-
mayan bir hükümdar vardır. Allah sizin için bir çıkış
ve kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın...

8. 
(I)Hz. Muhammed (s.a.v.), 622 yılında hacca 
gideceğini Müslümanlara duyurdu ve bunun 
için hazırlıklara başladı. (II)Mekke fethi son-
rasında Allah Resulü’nün (s.a.v.) hac için Mek-
ke’ye gideceğini işiten Müslümanlar da gerekli 
hazırlıkları yaptılar. (III)Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), kalabalık bir Müslüman topluluğu ile 
birlikte hac yolculuğuna çıktı. (IV)Sonradan bu 
ibadet veda haccı olarak adlandırıldı.

Bu metinde veda haccıyla ilgili olarak hata 
yapılan cümle hangisidir?

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

gökhan
Oval

gökhan
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gökhan
Oval

gökhan
Oval
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1. Hz. Muhammed  (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiği
zaman Medine’de yaşayan önemli Yahudi kabile-
leri vardı.

Aşağıdakilerden hangisi Hicret sonrası Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de beraber yaşa-
dığı Yahudi kabilelerinden birisi değildir?

A) Kureyş

B) Beni Kureyza

C) Beni Kaynuka

D) Beni Nadir

2. 

Hz. Muhammed (s.a.v.)  Medine’ye hicreti son-
rasında oradaki topluluk ve guruplarla Medine 
Sözleşmesi’ni imzalar. Bu sözleşmenin amacı  
………………………………….dır.

Verilen metinde anlam bütünlüğünün bozul-
maması için boş bırakılan kısma aşağıdakiler-
den hangisi yazılamaz?   

A) Toplumsal barışın sağlanması

B) Medine’de huzurun tesis edilmesi

C) Müslümanların en zengin topluluk olması

D) İnsanlar arasındaki huzursuzluğun giderilmesi

3. Nasr Suresi

 I. İzâcâenasrullâhivelfeth.

II. ………………………………………………..

III. Fesebbihbihamdirabbikevestağfirhuin-
nehûkânetevvâbâ.

Nasr suresinin eksik olan II. ayeti aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İyyâkena’budu ve iyyâkeneste’în

B) İnneşâni’ekehuve’l-ebter

C) Veraeytennâseyedhulûne fî dînillâhiefvâcâ.

D) Ve lemyekunlehûkufuvenahad

4. 

Aşağıdakilerden hangisi hicretle ilgili yanlış bir 
bilgidir?

A) 632 yılında gerçekleşmiştir

B) İnanç uğruna yapılmıştır

C) Gizlilikle yürütülmüştür

D) Müslümanlar için olumlu sonuçları olmuştur

Ünite Değerlendirme Testi

gökhan
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5. Veda Hutbesi’nin önemli konu başlıklarından birisi 
de insan hakları ve eşitliğidir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıda verilen Veda
Hutbesi’ndeki sözlerinden hangisini insan hak-
ları ve eşitliği ile ilgili örnek olarak gösterebili-
riz?

A) Ashabım! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda
yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen
kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında
küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız bu da 
onu sevindirir ve cesaret verir.

B) Rabb’iniz olan Allah’tan sakının, ona kulluk edin. Beş
vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun,
hac ibadetini yerine getirin, mallarınızın zekâtını
gönül hoşluğuyla verin.

C) Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey
müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sım-
sıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşır-
mazsınız.

D) Ey insanlar! Biliniz ki Rabb’iniz birdir, atanız da birdir.
Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de toprak-
tan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olma-
yanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahında beyaza hiçbir 
üstünlüğü yoktur.

6.  • İlk vahiy

• Boykot yılları

• Miraç mucizesi

Verilen olaylar İslam’ın hangi dönemine aittir?

A) Medine dönemi

B) Cahiliye dönemi

C) Dört halife dönemi

D) Mekke dönemi

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) diğer kabilelerle ilişkileri konusunda
yanlış bir bilgidir?

A) Amacı her zaman diğer din mensuplarıyla iyi geçin-
mek ve onlara İslam’ı tebliğ etmek olmuştur. 

B) Hz. Peygamber Müslüman olmayanlara karşı da hoş-
görülü ve müsamahalı davranmıştır.

C) İnsan değer veren Hz. Peygamber bu konuda ırk ve
din ayırımı gözetmemiştir.

D) Hz. Peygamber diğer din mensuplarını zorla Müslü-
man yapmaya çalışmıştır.

8. 

“Allah ve melekleri, Peygamber’e 
çok salavat getirirler. Ey mümin-
ler!Siz de ona salavat getirin ve 
tam bir teslimiyetle selam verin.”

(Ahzâb suresi, 56. Ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette belirtilen sala-
vata bir örnek değildir?

A) Sallallâhü aleyhi ve sellem

B) Allâhümmesallialâseyyidinâ Muhammed

C) Es-salâtüves selâmüaleyke ya Resûlallah

D) Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn

9. “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük 
bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarınıgördü-
ğün vakit, Rabb’ine hamdederek onu tesbih et ve
ondan mağfiret dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul
edendir.”

(Nasr suresi)

Nasr suresinin Türkçe mealinde altı çizili keli-
menin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül etmek

B) Çok ibadet etmek

C) Allah’a (c.c.) şükretmek

D) Allah’ın emirlerine (c.c.) karşı gelmek

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular
1. 

İLK MÜSLÜMANKLAR

Hz. Hatice Hz. Ebu Bekir Hz. Zeyd ?

Bu kavram haritasında eksik olan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ömer B) Hz. Osman C) Hz. Ali D) HZ. Hamza

2. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk vahyi hangi tarihte ve nerede almıştır?

A) 571 yılında Medine’de B) 610 yılında Mekke’de

C) 622 yılında Mekke’ de D) 632 yılında Medine’de

3. 

“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve 
uyar!  Sadece rabbinin büyüklü-
ğünü dile getir.  Elbiseni tertemiz 
tut. Her türlü pislikten uzak dur.”

(Müddessir Suresi - 1-5 . Ayet)

Bu ayette Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisi istenmemektedir?

A) Dini tebliğ etmesi.

B) Temizliğe riayet etmesi.

C) Tevhit inancına dikkat çekmesi.

D) Rızkı için çalışması.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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4. 

Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, 
müşriklere aldırış etme! Allah’ın 
yanında başka bir tanrı daha edinen 
o alaycılara karşı biz senin yanında-
yız. Onlar ileride anlayacaklar!

(Hicr Suresi - 94-96 . Ayet)

Bu ayette Allah (c.c.) Hz. Muhammed’den (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisini istemektedir?

A) İslam dinini açıktan yaymasını. B) Medine’ye hicret etmesini.

C) Namazın farz olduğunu duyurmasını. D) Dini tebliğe ilk olarak yakınlarından başlamasını.

5. 

İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yar-
dım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar 
onlarla aranızdaki bağ (yakınlık) sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden, dinlerini korumak için yardım 
isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün 
yaptıklarınızı görmektedir.

(Enfâl Suresi - 72 . Ayet)

Bu ayette altı çizili kısımda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ensar B) Muhacirler C) Takva sahipleri D) İnfak edenler

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. 

Mekkeli müşriklerle Medine’ye hicret eden Müslüman arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hendek savaşı B) Uhut savaşı C) Bedir savaşı D) Mute savaşı

7.  • Müslümanların hakimiyetini ve Müslümanlara vergi ödemeyi kabul ederler.

• Dinlerini özgürce yaşarlar.

• Canları ve malları Müslümanların koruması altına girer.

Öncüllerde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine döneminde Müslümanların (sonradan Müslüman olacak 
olan) hangi topluluk ile yapmış olduğu anlaşmadan bahsedilmektedir?

A) Batı Roma İmparatorluğu

B) Necran Hristiyanları

C) Habeşistan Krallğı

D) Mısır Yahudileri 

8. Peygamberimiz (s.a.v.), Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra bazı hükümdarlara ve kabilelere İslam’adavet mek-
tupları ve elçiler göndermiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göndermiş olduğu bu mektupların temel amacı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ticaret imkânlarını genişletmek.

B) Siyasi güç elde etmek.

C) Onları İslam’a davet etmek.

D) Mekke’yi güvenlik altına almak. 

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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9. 

“… inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mek-
ke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım 
etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani 
o arkadaşına ‘Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber-
dir.’ diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu 
ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz 
birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr 
edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en 
yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hik-
met sahibidir.”

(Tevbe suresi, 40. ayet)

Verilen ayette Allah (c.c.) aşağıdaki olaylardan hangisine değinmektedir?

A) Hicret sırasında yaşananlara

B) Vahyin son yıllarına

C) Taif seferinde olanlara

D) Hüzün yılına

10. 

İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleşği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır B) Bağdat C) Şam D) Kudüs

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1. 

Mescid-i Nebi’de, Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) mübarek mezarının 
bulunduğu bölüme, tertemiz bahçe, anlamın-
da Ravza-i Mutahhara denir. Ravza-i Mutah-
hara, Mescid-i Nebiiçinde, Resulullah’ın (s.a.v.) 
kabri ile minberinin arasında bulunan ve yakla-
şık on metre genişliğinde, yirmi metre uzunlu-
ğunda olan bir alandır. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Evimle minberimin arası, cennet bahçelerin-
den bir bahçedir…”

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mübarek mezarı bir mescid içerisindedir. 

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mezarı Mekke şehrindedir.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mezarına özel bir isim verilmiştir.

D) Hz. Muhammed de (s.a.v.) her insan gibi beşeridir, ölümlüdür.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat etmeden önce ateşli bir hastalığa yakalanmış, mescide gidemeyecek kadar ağır-
laşmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat etmeden önce hastalandığı dönemde kendisinin yerine namazkıldırmasıi-
çin kimi görevlendirmiştir?

A) Hz. Osman B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Ebu Bekir

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı ile ilgili yanlış bilgi içermez?

A) 8 Haziran 632 de Medine’de vefat etmiştir.

B) 20 Nisan 571 de Mekke’de vefat etmiştir.

C) 8 Haziran 632 de 60 yaşında vefat etmiştir.

D) 20 Nisan 571 de Medine’de vefat etmiştir.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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4. Mekkeli müşrikler, Müslümanların bir kısmının Habeşistan’a sığınması üzerine Mekke’de kalan Müslümanlar
üzerinde baskı kurmaya başladılar. 616 yılında başlayan baskı ve toplumdan dışlama süreci tam üç yıl sürdü.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Hüzün yılı

B) Cahiliye dönemi

C) Boykot yılları

D) Hakem olayı

5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Nasr suresi ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir?

A)

B)

C)

D)

Ali: Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir.

Aykut: Namazlarda sık sık okunan namaz surele-
rindendir.

Ayla: Mekke’nin fethi sırasında inmiştir.

Arzu: Kur’an-ı Kerim’in açılış suresidir.

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. Kültürümüzde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sevgisinin sembolü kabul edilmiş olan çiçek aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Gül B) Papatya C) Yasemin D) Karanfil

7. 
Ferit öğretmen derste ehl-i beyt sevgisinden bahsediyordu. Hz. Muhammed’i 
(s.a.v.) sevmenin ehl-i beyti de sevmeyi gerektirdiğini vurguladı ve ehl-i beytin 
ne olduğunu açıklamaya başladı: 

Öğrencilerine ehl-i beyt sevgisini anlatan Ferit öğretmen, konuyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan han-
gisini yapmış olamaz?

A) Ehl-i beyt Hz. Peygamberin ailesine verilen isimdir.

B) Çocukları ve torunları Hz. Peygamberin ehl-i beytindendir.

C) Ehl-i beytten birisi de Hz. Ali’dir.

D) Hz. Peygamberi gören her Müslüman aynı zamanda ehl-i beytten sayılır.

8. 
Allah Resulü’nün (s.a.v.) dünyayı 
şereflendirdiği mübarek gece, her 
yıl milletimizce kandil olarak coş-
kuyla kutlanmaktadır. Bu gecede 
Sevgili Peygamberimiz’e (s.a.v.) 
salavatlar getirilmekte, yapılan dua-
larla, okunan mevlitlerle Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) anılmaktadır.

Metinde bahsedilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir gecesi B) Berat kandili C) Mevlit kandili D) Miraç kandili

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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9. 

Nasr suresinin ismi  …………………………………..gelmektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle, anlamı bozulmadan ve doğru ola-
rak tamamlanmış olur?

A) Allah’ın (c.c.) bir olmasından bahsetmesinden

B) İçerisinde geçen yardım etmek kelimesinden 

C) Bahsettiği savaş isimlerinden

D) Peygamberin örnek olarak anlatılmasından

10. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) yazılı Arapça bir hat örneğidir?

A)  B) 

C) D) 

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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	 Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

	 Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

Kazanımlar
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1. Din ve Temel Değerlerimiz

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Din, sözlükte “yol, gidişat, âdet” anlamlarına gelir. Terim olarak ise akıl sahibi olan insanları kendi irade-
leri ile dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.
 Bireysel ve toplumsal hayatında insana yol gösteren, toplumsal birlikteliği sağlamak için uyması gere-
ken kuralları, görev ve sorumluluklarını belirleyen en önemli unsurların başında din gelmektedir.

Değer, bir milletin sosyal, kültürel, tarihi ve dinî özelliklerini kapsayan maddî ve manevî öğelerinin 
tümüne denir.

1 Temel değerlerimizden bazıları, harfleri karışık bir şekilde aşağıda verilmiştir. Haydi doğrusunu 
yazalım!

Toplumun mutlu ve 
huzurlu bir şekilde yaşa-
ması için dinimiz

✎ Hasta ziyareti yapmak
✎ Hediyeleşmek
✎ Selamlaşmak
✎ Akrabayı ziyaret etmek
✎ Komşu hakkını gözetmek
✎  İhtiyaç sahibine yardım 

etmek
vb. güzel davranışları emreder.

☞ Kıskançlık
☞ İsraf
☞ Cimrilik
☞ Yalan 
☞ Dedikodu
☞ İftira
☞ Hırsızlık
vb. kötülükleri yasaklar.

Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için dinimizin üzerinde önemle durduğu manevi  değerler 
vardır. Bunlardan bazıları; sevgi, saygı, sabır, sorumluluk,adalet, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, 
güven, empati, dostluk , öz denetim ve  vatanseverliktir.

LKİDRAYIMVERSE KULORSULMU

LTEDAA ZÖNTİMEED

BSIRA IGSAY

VÜNGE

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

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

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

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

YARDIMSEVERLİK SORUMLULUK

SABIR SAYGI

ADALET ÖZDENETİM

GÜVEN
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BİLELİM!

◆  İslam tarihinde insanların bir arada, kardeşçe yaşamasının en güzel örneği Ensar ve Muhacir dayanışma-
sıdır.

◆ Toplumda birlik ve beraberlik duygusu tevhid inancıyla inşa edilmiş, ibadetlerle sistemleştirilmiştir.
◆ Namaz, oruç, zekât, hac, sadaka, kurban, toplumsal birliğin temelini oluşturan  ibadetlerdir.
◆  İbadethanelerimiz olan câmiler, toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. Toplumsal birlikteliğin önemli 

bir yapısı olan câmiler, çeşitli farklılıkları bir kenara bırakarak  Allah’a kulluk etmek amacıyla insanları aynı 
safta birleştirir.

2
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Din, akıl sahibi insanları hür 
iradeleriyle dünya ve ahi-
ret mutluluğuna ulaştırmayı 
hedefler.

Sevgi, saygı, yardımseverlik, 
adalet, doğruluk vb. toplum-
sal birlikteliği sağlayan temel 
değerlerimizdendir.

Namaz, zekat, kurban,hac, oruç, 
sadaka gibi ibadetler müslü-
manların kardeşçe yaşamasını 
ve yardımlaşmasını  engeller.

İnsan, tek başına yaşayan 
bireysel bir varlıktır.

Dinimiz, yalan, dedikodu, hır-
sızlık vb. kötülükleri yasakla-
mıştır.

Câmiler, müslümanların her-
hangi bir ayrım yapmadan, 
birlik beraberlik içinde ibadet 
etmek için  toplandıkları dini 
yapılardır.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Genellikler Ramazan ayında    
büyük câmilerin iki minaresi 
arasına ip gerilerek ampullerle 
oluşturulan ışıklı yazılara mah-
ya denir.



137

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Toplumumuzda Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onun ailesine (Ehl-i Beyt) büyük bir sevgi ve saygı 
duyulmaktadır. Ehl-i beyt , Peygamberimizin eşleri, çocukları ve torunlarını içine alan ailesi için kullanılan, ev 
halkı anlamına gelen özel bir kavramdır. 

✏  “Size çeşitli nimetler verdiği için Allah’ı seviniz. Allah sevgisiyle beni seviniz. Benim sevgimle de ehl-i beyti-
mi seviniz.” (Hadis-i Şerif )

✏  Çocuklarımıza Mehmet, Ahmet, Mustafa, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma, Zeynep isimlerini vermemiz bu sev-
ginin bir göstergesidir.

✏  Peygamber sevgisi kültür, sanat ve edebiyat dünyamızı da zenginleştirmiştir. Bu sevgiyi dile getiren 
“Naat” türünden şiirler yazılmış, ilahi ve kasideler bestelenmiştir.

✏  Kültürümüzde önemli bir yeri olan ve sıkça okunan “Mevlid-i Şerif” Süleyman Çelebi tarafından peygam-
ber sevgisini dile getiren bir eser olarak yazılmıştır.

✏  Osmanlı zamanında Peygamber soyundan gelenlerin kaydını tutmak için “Nâkibu’l-Eşraf” adıyla kurum 
oluşturulmuştur.

✏  Peygamberimizin torunları Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere “Şerif” , Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere 
“Seyyid” denilmiştir.

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

Peygamberimizin ismi anılınca “Allahümme Salli Alâ Muhammedin Ve 
Alâ Ali Muhammed” deriz.

Peygamberimize duyulan sevgiyi dile getiren şiirlere “naat” denir.

Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi toplumsal birlikteliğe ve kardeşliğe zarar 
verir.

1

5

8

2

3

6

4

7

Peygamberimizin ailesine, ev halkı anlamına gelen “ehl-i beyt” denir.

Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere “seyyid” denir.

Mevlid-i Şerif’in yazarı Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere “şerif” denir.

Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ehl-i beyttendir.
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Hz. Ali

Hz. 
Muhammed

(s.a.v.)

Hz. Fatma

Hz. 
HüseyinHz. Hasan

EHL-İ 
BEYT

4
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

Seyyid

Mevlid-i Şerif 

birliktelik

Peygamber

Hz. Fâtıma

Naat

Salâvat

Nâkibu’l-Eşraf

1. Peygamberimizin ismi anıldığında  …………....……….. getiririz. 

2. Peygamberimizin kızı, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in annelerinin adı  …........…………...... dır. 

3. Peygamberimizi övmek ve sevgimizi dile getirmek için yazılan şiirlere  ..……………….. denir.

4. Hz. Muhammed'e (S.A.V) olan sevgimizden dolayı  …………..........……  çok okunan bir eserdir.

5. Peygamber ve Ehl-i beyt sevgisi toplumdaki  ……………...…. için önemlidir.

6. Osmanlıda Peygamberimizin soyundan gelenleri .................................... adlı kurum tespit ederdi.

7. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere  ..……………….. denir.

8. Ehl-i beyt sevgisinin temelinde  ………………………. sevgisi vardır.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Salavat

Hz. Fatıma

naat

mevlid-i şerif

birliktelik

Nâkibu'l-Eşraf

Seyyid

peygamber
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TEST – 1ZARARLI  ALIŞKANLIKLAR | Tane Tane 

1. Küçüktüm, yıkılan bahçe duvarını tamir eden
babamı izliyordum merakla. Aynı ölçülerde fakat
farklı renk ve şekillerdeki taşların arasına bir şey
sürüp yapıştırıyordu birbirine. Dayanamayıp sor-
dum ne olduğunu. “Bunun adı çimento evlat. Taş-
ları birbirine bağlar ve güçlü bir yapı olur. Aynı sev-
gi saygı gibi. Adalet, dürüstlük, vatanseverlik gibi...” 
dedi. Şimdi çok iyi anlıyorum, aslında babam şunu
demek istemişti: ............

Yukarıda verilen metin hangi cümleyle devam 
ederse anlamca yanlış olur?

A) Toplumu birleştiren değerler vardır.

B) Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz.

C) Yıkılan duvarları tamir etmek sorumluluk gerektirir.

D) Ortak değerlerimiz bizi ayakta tutar.

2. Evde anne babamın evladı, otobüste yolcu, okul-
da öğrenciyim. Markette müşteri, hastanede has-
ta, sahada oyuncuyum. Yani ben, içinde yaşadığım 
toplumda görev ve sorumluluğu olan bir bireyim.
Üzerime düşenleri yapmazsam huzur bulamam.
Bunun için de uymam gereken bazı ilkeler var. Bu
ilkeleri belirleyen unsurların başında da din gelir.
Din hem bireysel hem toplumsal hayatında insana 
yol gösterir.

Verilen metinde dinin bireysel ve toplumsal
hayattaki rolü ile ilgili hangi yargıya ulaşılabi-
lir?

A) Din, insanların toplum içinde yaşamasını ister. 

B) Anne babamıza hayırlı bir evlat olmak dinimizin
emridir.

C) Din, insanın üzerine az sorumluluk yükler.

D) Din, fertlerin birbiriyle kaynaşmasını, sosyal hayatın
uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar.

3. Dinimizin önemle üzerinde durduğu değerlerden
bazıları; sevgi saygı, sorumluluk, adalet, yardımse-
verlik, doğruluk, dürüstlük, güven ve empatidir.

Bu değerlerin dinimiz tarafından önemsenme-
sinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam dini, inananlar arasında birlik beraberlik duy-
gusu oluşturmayı amaçlar.

B) İslam dini, tevhid inancını kalplere yerleştirmeyi
amaçlar.

C) İslam dini, akıl sahibi insanlara yol gösterir.

D) İslam dini, Allah’a ibadet etmeyi emreder.

4. Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettik-
ten sonra ilk iş olarak, müslümanların bir arada
özgürce ibadet edebileceği, sıkıntılarını paylaşa-
bileceği bir mescid inşa ettirmiştir. Hep birlikte
ibadet etmenin kardeşlik duygularını güçlendire-
ceğini vurgulamış, cemaatle namazı tavsiye etmiş-
tir. Bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Cemaatle
kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi
yedi kat daha faziletlidir.” 

Verilen metinden aşağıdaki yargılardan hangi-
si çıkarılamaz?

A) Cemaatle namaz müslümanlar arasında birlik bera-
berlik duygularını güçlendirir.

B) Müslümanlar camide özgür ve eşit bir şekilde kulluk
etmek amacıyla bir arada bulunur.

C) Camilerde cemaatle namaz kılmak müminleri birbiri-
ne yaklaştırır.

D) Namaz insanı kötülük yapmaktan uzaklaştırır.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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5. Peygamber Efendimiz, mübârek torunları Hasan 
ile Hüseyin’in ellerinden tutup şöyle buyurmuştur: 
“Kim beni, bu ikisini, bunların baba ve analarını 
severse kıyâmet gününde benimle berâber olur.” 

Bu hadisin önemini kavrayan bir kişinin aşağı-
daki davranışlardan hangisini yapması bekle-
nir?

A) Peygamberimizi ve ehl-i beytini sevmesi

B) Çocuklarını ve torunlarını sevmemesi

C) Cennete girmek için ibadet etmesi

D) Kötülüklerden kaçınması

6. “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akar-
su gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda 
toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, 
ya olduğun gibi görün  ya göründüğün gibi ol.”

Mevlana

Mevlana’nın bu sözünde toplumumuzu ayak-
ta tutan, birlik beraberliğimizi sağlayan temel 
değerlerimizden hangisinden bahsedilme-
mektedir?

A) Dostluk   B) Adalet 

C) Dürüstlük   D) Sevgi

7. Dinimiz, toplumdaki dostluk ve kardeşlik duy-
gularını geliştirmek gayesiyle

 I. Hasta ziyareti yapmak

 II. Akrabaya yardım etmek

 III. Dedikodu yapmak

 IV. Hediyeleşmek

kavramlarından hangilerini tavsiye etmiştir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

8. İslam dini insanları birbirine yaklaştıracak, sevgi, 
dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak dav-
ranışları tavsiye etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan 
biridir?

A) Cimrilik   B) Kıskançlık

C) Cömertlik   D) Hırsızlık

9. “Mümin müminin kardeşidir.”

“Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer 
parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.”

Bu hadislerde;

 I. Sevgi

 II. Dostluk

 III. Vatanseverlik

değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III    D) I, II ve III

10. 
Sözlükte “âdet, yol, gidişat” gibi 
anlamlarına gelir. Terim olarak ise 
“akıl sahibi olan insanların kendi 
istek ve hür iradeleri ile dünya 
ve ahirette mutluluğa götürmeyi 
amaçlayan ilahi kurallar bütünü” 
şeklinde tanımlanır.

Hakan’ın tanımını yaptığı kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Peygamber

B) Din

C) Ahlak

D) Kur’an-ı Kerim

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisi

İnsanın doğup büyüdüğü, özgürce yaşamını sürdürdüğü, sınırları belirli toprak parçasına vatan denir. 
Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna da millet 
denir. Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler toplumda birliği sağlayan ortak değerlerin en önemlilerin-
dendir. Bu değerlere olan bağlılık zayıflarsa toplumdaki birlik beraberlik  zayıflar. Bu değerler olmazsa 
toplum da kimliğini kaybeder.

Vatanını ve milletini seven bir kimse; insanlar arasında din, dil, renk, ırk vb. konularda ayrım yapmaz. 
Vatan ve milleti uğruna fedakârlık yapmaktan çekinmez. Üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine 
getirir.
Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda yaralananlara gazi, ölen-
lere ise şehit denir.
Bayrak, bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Rengini şehitlerimizin kanın-
dan alır. Atalarımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır.

Bağımsızlığımızın sembollerinden biri de İstiklal Marşı’dır. Millî Şairimiz Mehmet Akif ERSOY, hürriye-
tin sembolü bayrağımızın şerefle dalgalanması için ecdadımızın yaptığı fedakârlıkları millî marşımızda 
anlatmıştır.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1. Aynı toprak parçası üstünde yaşayıp dil, tarih 
ve din birliği bulunanlara millet denir.

2. Allah yolunda ölenlere şehit denir.

3. Vatanı uğruna savaşırken yaralananlara gâzi 
denir.

4. Ay yıldızlı al bayrağımızı Mehmet Akif ERSOY 
çizmiştir.

5. İstiklâl Marşımız , bayrağımız gibi özgürlü-
ğümüzün sembolüdür.

5 Hedef tahtasında yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlıştır?

gökhan
Oval
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2. Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür...” Hadis-i Şerif

Cuma, “toplamak, bir araya getirmek...” anlamlarına gelir. Cuma gününü önemli kılan ise öğle namazı vak-
tinde kılınan iki rekatlık farz namaz ve öncesinde okunan hutbedir.  Dinimizde cuma, müslümanların 
bir araya geldiği, vaaz ve hutbede ilgili konulardan bahsedildiği haftalık bayramıdır. 
 
Dini ve milli bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan, sevinç ve neşe günlerine bayram denir. Hic-
retin ikinci yılından beri müslümanlarca kutlanan iki büyük bayram vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve 
Kurban Bayramı’dır. Bayram günleri akrabaların ziyaret edildiği, misafire ikramların yapıldığı, paylaşma 
ve dayanışmanın yaşandığı özel zamanlar ve ortak değerlerdir.

Müslümanlar, cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. Müslüman-
lar tarafından mübarek sayılan bu özel gecelere kandil denir. Bunlar; Mevlid, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir 
Geceleridir.

 ✎ Mevlid Kandili, hicri takvime göre Rebîuevvel ayının 12. gecesidir.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dün-
yaya geldiği gecedir.

 ✎ Regâib Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Mübarek üç ayların başlangıcını haber verir.

 ✎ Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesidir. Bu gecede Peygamberimiz, Mescid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksa’ya götürülmüş, oradan göğe yükseltilerek ona Allah’ın (c.c.) ayetleri ve olağanüstü nimetleri 
gösterilmiştir. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.

 ✎ Berat Kandili, Şaban ayının 15.gecesidir. Günahlardan kurtulup affedilmek ümidi taşınan bir gece-
dir.

 ✎ Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir.  Kur’an-ı Kerim’in Peygamberimize vahyedilmeye baş-
landığı gece olup bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

MÜBAREK ÜÇ AYLAR
(Hicrî takvime göre)

RECEP

Regaib :İlk cuma gecesi
Miraç Kandili:27.gecesi

ŞABAN

Berat Kandili: 15. 
gecesi

RAMAZAN

Kadir Gecesi: 27. gecesi

Mevlid Kandili: 
Rebîulevvel ayı-

nın 12.gecesi.
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BİLELİM!

Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde mübarek gecelerde minarelerde kandiller yakılmaya başlandığı için bu 
gecelere Kandil Geceleri denilmiştir.

6
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Öğle vaktinde kılınan iki rekat namaz ve oku-
nan hutbe ile müslümanların haftalık bayra-
mıdır.

M U A C

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

2.

Ramazan ayının 27. gecesidir.

İ K R A D    S G E E C İ

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

3.

4.

İki minare arasına asılan ışıklı yazılar.

Zilhicce ayının 10. günü kutladığımız dini 
bir gündür.

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

A Y M H A

NBAUKR  YIRBAMA

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

CUMA

KADİR GECESİ

MAHYA

KURBAN BAYRAMI
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Öğreten Sorular / Etkinlikler

1

3

45

2 4

1

5

2

3

6

SOLDAN SAĞA:

1-  Müslümanların yılda iki defa kutladıkları özel günlerden biri.

2- Peygamberimizin ailesi, eş, çocuk ve torunlarını ifade eden terim.

3- Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını kendisinin kontrol edebilmesi.

4- Mübarek sayılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının genel adı.

5- İki minare arasına gerilen ışıklı yazılar.

6- Allah yolunda, vatanı ve milleti için savaşırken ölen kimse.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :

1-  Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanır.

2- Müslümanların haftalık bayram günü.

3- Bir milletin sosyal, kültürel, tarihi ve dinî özelliklerini kapsayan maddî ve manevî öğelerinin tümü.

4- Peygamberimizin doğduğu gece kutladığımız kandilin adı.

5- Temel değerlerimizden, hak ve hukuka uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme.
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TEST – 2TEMEL DEĞERLERİMİZ | Tane Tane 

1. Arkadaşlar merhaba, benim 
adım Mert.   Size bir sorum 
olacak. Benim dedem 
Peygamberimizin adını her 
söylediğinde ya da işittiğinde 
“Allahümme salli alâ seyyi-
dinâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammed” diyor. Dedemin 
söylediği bu ifadenin adı 
nedir?

Mert’in bu sorusuna verilecek doğru cevap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlid

B) Kelime-i Şehadet

C) Salavat

D) Kelime-i Tevhid

2. Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı topraklar 
üzerinde yaşayan insan topluluğuna .................. , bir 
halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu 
sınırları belirli olan toprak parçasına ise ................. 
denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 
iki kavramı getirirsek doğru olur?

A) Millet - Türkiye

B) Vatan - Millet

C) Millet - Vatan

D) Türkiye - Ülke

3. ”Vatan” kavramıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Vatan, atalarımızın bize emanetidir.

B) Vatan, güven içinde yaşadığımız yerdir.

C) Vatan, değerlerimizi yaşattığımız yerdir.

D) Vatan, korumak zorunda olmadığımız yerdir.

4. 

Ali

Zeynep

Mert

Ayşe

İstiklal Marşımızın 
şairi Mehmet Akif 
ERSOY'dur.

Mehmet Akif ERSOY 
yazdığı şiirin birinci 
seçilmesi halinde 500 
liralık ödül istemiştir.

İstiklal Marşı 12 Mart 
1921'de  mecliste 
kabul edilmiştir.

İstiklal Marşımız bağımsı-
zlığımızın sembolü milli 
ve manevi değerlerimiz-
dendir.

Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı’mızla ilgili 
hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Ayşe   B) Zeynep

C) Ali   D) Mert

5. Toplumumuzu bir araya getiren milli bayramları-
mızın yanında, dinî bayramlarımız da vardır. Aşa-
ğıdakilerden hangisi dinî bayramlarımızdan 
biridir?

A) Kurban bayramı

B) Cumhuriyet bayramı

C) Hıdrellez bayramı

D) Zafer bayramı

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını göstere-
lim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i
Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mes-
cid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir...”

(İsra suresi 1.ayet)

Yukarıdaki ayette bahsedilen İsrâ mucizesinin 
gerçekleştiği kandil hangisidir?

A) Berat kandili

B) Mevlit kandili

C) Miraç kandili

D) Regaip kandili

7. Müslümanlarca kutlanan beş kandil gecesinden
dört tanesi Allah’ın mübarek kıldığı “üç aylar” ola-
rak bilinen ayların içerisinde yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değil-
dir?

A) Recep

B) Şaban

C) Ramazan

D) Muharrem

8. Mübarek üç ayların başlangıcını haber veren,
kelime anlamı “beğenilen, rağbet edilen” anla-
mına gelen ve Recep ayının ilk cuma gecesi
kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Regaip kandili

B) Miraç kandili

D) Mevlit kandili

D) Berat kandili

9. “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset
etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kul-
ları, birbirinizle kardeş olun” Hadis-i Şerif.

Peygamberimizin bu sözünü hayatımıza yan-
sıtmak adına, kardeşliğimizi pekiştirmeyi sağ-
layan önemli dini gün ve geceler vardır. Aşağı-
dakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Pazar günü

B) Cuma günü

C) Ramazan bayramı

D) Kadir gecesi

10. 
“Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, 
bilakis Rableri katında diridirler. Allah’ın bol 
nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç 
içinde rızıklanırlar, arkalarından kendilerine 
ulaşamayan kimselere, kendilerine korku 
olmadığını ve kendilerinin üzülmeyecekleri-
ni müjde etmek isterler.” 

(Âl-i İmrân Suresi 169.ayet)

Yukarıda verilen ayette bahsedilen kavram 
hangisidir?

A) Gâzilik

B) Şehitlik

C) Doğruluk

D) Askerlik

11. Müslümanlar cuma günü ve bayramlar dışında
bazı günlerin gecelerini de mübarek kabul ede-
rek kutlamışlardır. Bu gecelere de “Kandil Geceleri” 
denmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gecelerden biri
değildir?

A) Mevlid Kandili

B) Hıdırellez Kandili

C) Berat Kandili

D) Miraç Kandili

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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Ünite Değerlendirme Testi

1-2. soruları metne göre cevaplayınız.

Karne gününün heyecan ve neşesi bütün 
öğrencileri sarmıştı. Selim, arkadaşlarından 
yaz tatili boyunca ayrı kalacağı için hüzün-
lenmişti ama memleketindeki akrabalarıyla 
hasret gidereceği için de mutluluğu yüzünden 
okunuyordu. Karne alma sırası Selim’e gelince 
yerinden kalktı ve öğretmeninin elini öptü. 
Başarısından dolayı kendisini kutlayan öğret-
menine, iyi dilekleri için teşekkür etti. Bahçe-
deki tören için sınıftan çıkarken yerdeki çöpü 
alıp çöp tenekesine attı. Tören sırasında İstik-
lal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okuyan Selim, 
arkadaşlarına sarılıp vedalaştı.

1. Aşağıdakilerden hangisi metinde vurgulanan
Selim’in davranışlarında ön plana çıkan değer-
lerden biri değildir?

A) Sevgi

B) Saygı

C) Vatanseverlik

D) Adalet

2. Metinde altı çizilen davranışı açıklayan değer
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorumluluk

B) Cömertlik

C) Dürüstlük

D) Saygı

3. 
 571’de bir güneş 
doğdu
Adı Muhammed’di
İlk sözü ümmet
Babasıydı Abdullah
Annesiydi Amine
Süt annesi Halime
Doğdu cennet evine

Yukarıda verilen şiir hangi kandil gecesi ile ilgi-
lidir?

A) Berat Kandili

B) Mevlit Kandili

C) Regaip Kandili

D) Miraç Kandili

4. Din, insanlara hem bireysel hem de toplumsal
hayatta yol gösteren kurallara uymalarını öğüt-
ler. İnsanların ortak değerler etrafında bir arada
tutarak birbirine bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal
hayatın uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerlerden
biri değildir?

A) Yardımseverlik

B) Dürüstlük

C) Bencillik

D) Vatanseverlik

5. “Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin
ya da sussun.” Hadis-i Şerif

Peygamberimizin bu sözünde susması istenen
insan tipi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yalan söyleyenler

B) İftira atanlar

C) Dua edenler

D) Dedikodu yapanlar

gökhan
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gökhan
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6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günü-
dür” sözünün sebeplerinden biri olamaz?

A) Cuma, müslümanların bir araya gelip toplandıkları,
ibadet ettikleri haftalık bayramlarıdır.

B) Bugünü farklı kılan en önemli şey cuma namazıdır. 

C) Cuma namazında okunan hutbede toplumu ilgilen-
diren konular ve sorunlar ele alınır.

D) Cuma günü, haftanın son günü, tatilin habercisidir.

7. Ece ve Nazlı “Bu Nedir?” adlı bir oyun oynamak-
tadır. Oyunda kullandıkları kartların bir tarafın-
da kavramlar, diğer tarafında bu kavramlara ait
tanımlar yazmaktadır. Ece, seçtiği kartta yazan
“kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranış-
larını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol ede-
bilmesidir.”tanımını okudu ve Nazlı’ya “Bu Nedir?”
diye sordu.

Buna göre Nazlı aşağıdakilerden hangisini söy-
lerse doğru cevap vermiş olur?

A) Özdenetim

B) Yardımseverlik 

C) Adalet

D) Sevgi

8. “Sizin şu soyunuz-sopunuz kimseye üstünlük
ve kibir taslamaya vesile olacak şey değildir. (Ey
insanlar)! Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Hepiniz
bir ölçek içindeki birbirine eşit buğday taneleri
gibisiniz Halbuki, hiç kimsenin kimseye din ve tak-
va müstesna üstünlüğü yoktur.” Hadis-i Şerif

Peygamberimizin yukarıdaki sözünden hare-
ketle hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Bütün insanlar eşittir.

B) İnsanı milliyeti üstün yapmaz.

C) Allah katında üstünlük takvadadır.

D) İnsanlar arasında ırk ayrımı yapılabilir.

9. I. Hicretten sonra kurulan Ensar-Muhacir ilişkisi

II. Kurtuluş savaşında Pakistanlı müslümanların
ülkemize yaptıkları maddi yardımlar.

 III. Suriye’deki savaştan kaçıp gelenlere ülkemizin
sahip çıkması.

Verilen örneklerde anlatılmak istenen değer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dürüstlük

B) Din kardeşliği

C) Vatanseverlik

D) Öz denetim

10. Örf ve âdetler bir toplumun duygu, düşünce,
tutum ve davranışlarını belirleyen, nesilden nesi-
le aktarılan yazısız kural ve uygulamalarıdır. Örf
ve adetlerin oluşmasında dinin etkisi çok fazladır.
Örneğin toplumumuzda sıkça gördüğümüz...

Paragrafı aşağıdaki cümlelerden hangisiyle
devam ettirirsek örneğimiz yanlış olur?

A) Gece erken yatıp, sabah erken kalkmak.

B) Doğan bebeklerin ismini, kulağına ezan okuyarak
koymak.

C) Pişirdiğimiz yemekten komşumuza  ikramda bulun-
mak

D) Ölen sevdiklerimizin ardından dua ve mevlit oku-
mak.

11. I. Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır.

II. Peygamberimiz bu gecede doğmuştur.

 III. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.

 IV. Ramazan ayının 27.gecesidir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri “Kadir 
Gecesi” ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) II ve III

C) I ve IV D) Yalnız IV

gökhan
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Ünite Değerlendirme Testi

1. ve 2. soruları metne göre cevaplandırınız.

Mevlîd, özel günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, 
asker uğurlama, gibi) ve kutsal gecelerde, Pey-
gamberimizin doğumunu anlatan edebî metinle-
rin makamlı bir şekilde okunmasıdır. Halk arasında 
mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte-
dir.Edebî bir terim olarak “Mevlîd”, peygamberin 
doğumunu, hayatından kısa bölümleri, mucizele-
rini anlatan mesnevi tarzındaki metinlerin tümüne 
verilen isim olmakla beraber, İslâm edebiyâtında 
bir edebî türdür. Günümüzde Türkiye’de bu türün 
en tanınan örneği, Süleyman Çelebi‘nin 15. yüzyıl 
tarihli “Vesîletü’n Necât” (Kurtuluş Vesilesi) ismini 
taşıyan Türkçe eseridir. Bu nedenle “mevlîd” keli-
mesi ile kastedilen çoğunlukla Süleyman Çele-
bi’nin sözkonusu eseridir.  

Başka bir eseri bilinmeyen Süleyman Çelebi’nin 
mevlidini kaleme almasıyla ilgili yaygın rivayet 
şöyledir: Onun Ulucami’de imamlık yaptığı yıllar-
da bir vâiz Bakara sûresinin 285. âyetini açıklarken 
peygamberler arasında bir fark bulunmadığını, 
bu sebeple Hz. Muhammed’in diğer peygamber-
lerden üstün olmadığını söyleyince cemaatten 
bazıları vâize karşı çıkmış ve tartışmalar büyümüş. 
Süleyman Çelebi de büyük bir aşkla Hz. Peygam-
ber’in sevgisini, ehl-i beyt sevgisini ve onun haya-
tının bazı bölümlerini içine alacak şekilde eserini 
yazmıştır.

1. Verilen metinden aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi İslam toplumunun
ortak değerlerindendir.

B) Mevlid olarak bilinen eser toplumumuzda sık sık
okunmaktadır.

C) Süleyman Çelebi bir çok alanda güzel eserler vermiş-
tir.

D) Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi kültür ve edebiyat
dünyamızı zenginleştirmiştir.

2. Süleyman Çelebi’yi “Vesîletü’n Necat” ya da
“Mevlid” olarak bilinen eseri yazmaya iten
temel sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Mesleğine olan sevgisi

B) Allah’a olan sevgisi

C) Edebiyata olan sevgisi 

D) Peygamberimize olan sevgisi

3. Din;”akıl sahibi insanları kendi istek ve hür irade-
leriyle hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlar”
şeklinde tanımlanabilir.

Bu tanıma göre;

I. Aklı olmayanın dini sorumluluğu yoktur.

II. Kişi kendi iradesi ile dine tabi olmalıdır.

 III. Allah bizim için hayırlı olan şeyleri ister.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

4. Dini bayramlar, önemli gün ve geceler toplumsal
bütünleşmeye katkı sağlar. Bunlardan bazıları yıl-
da bir kaç kez bizleri bir araya getirirken, bir tanesi
her hafta beraberliğimizin pekişmesini sağlar.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi
bizi en sık bir araya getiren önemli gün, gece
ya da bayramdan biridir?

A) Ramazan Bayramı

B) Kadir Gecesi

C) Cuma Günü

D) Kurban Bayramı

gökhan
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gökhan
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gökhan
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gökhan
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5. 

Temel Değerlerimiz adlı trenin vagonlarına 
aşağıdaki kavramlardan hangisini yazamayız?

A) Sevgi

B) Cimrilik

C) Vatanseverlik

D) Saygı

6. Bir milleti bir arada tutan, birbirine kenetleyen bazı 
değerler vardır. Bu değerlere duyulan sevgi tarihin 
derinliklerinden gelir. Öyle ki, bu sevgi bu bağlılık
ortadan kalkarsa, ne tarih kalır ne de millet.

Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri
değildir?

A) Vatan ve millet sevgisi 

B) Milli marş ve bayrak sevgisi

C) Bağımsızlık ve hürriyet sevgisi

D) Zenginlik ve mal sevgisi

7. Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı
pahasına savunup bu uğurda yaralanan veya sağ
dönenlere ............., ölenlere ise ..............denir.

Yukarıda tanımları verilen iki kavram sırasıyla 
hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Şehit - Gazi

B) Asker - Kahraman

C) Komando - Asker

D) Gazi - Şehit

8. 

    “Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;

     Ve vatansız bırakma Allah’ım!

     Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

     Müslümansız bırakma Allah’ım!”

Arif Nihat Asya’nın şiirindeki bu dörtlüğe söy-
lenebilecek en uygun söz aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) “Vatan sevgisi imandandır”

B) “Kılıçla alınan vatan, parayla satılamaz”

C) “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. “

D) ”Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükse-
lir.” 

9. 

Bu Vatan Kimin?
İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY

Milletimizin ve dinimizin de kutsal saydığı bir 
değer olan ve “ Bu Vatan Kimin?” diye soruldu-
ğunda şairin de verdiği cevap olan kişiler han-
gisidir?

A) Zenginler

B) Şehitler

C) Gaziler

D) Yolcular

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 1
1. ”Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak 

eder. Tutasınız diye size öğüt verir.” 

(Nahl Suresi 90. ayet)

Bu ayette; 

 I. Yardımseverlik

 II. Vatanseverlik

 III. Adalet

değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

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

2. Aynı sırada oturan iki samimi arkadaş Leyla ve Kübra’nın küçük bir tartışma sonucu birbirlerine küstüklerini ve 
bir kaç gündür barışmadıklarını gören Fatma Öğretmen, tahtaya bir hadis-i şerif yazarak iki arkadaşın hatala-
rından dönmelerini sağladı. 

Aşağıdakilerden hangisi Fatma Öğretmenin tahtaya yazdığı hadis-i şeriflerden biri olabilir?

A) “Kişinin, müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter.”

B) “Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder.”

C) ”Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz.”

D) “Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz”

3. “Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler, kendilerine göç edip 
gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret için-
de bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa 
erenlerdir.” 

(Haşr Suresi 9.ayet)

Yukarıdaki ayette geçen altı çizili ifadelerle hangi kelime gurubu aynı anlamı taşır?

A) Müşrik- Müslüman

B) Ensar- Muhacir

C) Sabredenler-Şükredenler

D) Mümin- Kafir

Beceri Temelli Sorular

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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4. Cami kelimesi; toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. Müslümanların ibadethaneleri olan camilerde cema-
atle namaz kılınır. Allah’ın evi olarak adlandırılan ve Kur’an’da mescid olarak bahsedilen camiler toplumda birlik 
beraberlik duygularının güçlendiği yerlerdir.Camilerde bulunmak, camileri temiz tutmak müslümanların göre-
vidir. Cami yapma ve yaptırmaya atalarımız  önem vererek bize örnek olmuşlardır.

Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi konuyu destekleyen bir örnek değildir?

A) “Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur.”

Hadis-i Şerif 

B) Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasın-
dan korkmayan kimseler imar eder.

(Tevbe Suresi 18.ayet)

C) “Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar.”

Hadis-i Şerif

D) “Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur.” 

(Al-i İmran Suresi 51.ayet)

5. Dinimiz aile, akraba ve komşulara iyi davranmayı tavsiye ederek, müminler arasında toplumsal bütünlüğün 
sağlanmasını hedeflemiştir.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu hedefe yönelik olamaz?

A) “... Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin 
altında bulunan kimselere iyilik edin...”

(Nisa suresi 36.ayet)

B) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar...”

(Nahl suresi 90.ayet)

C) “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun, akraba ile irtibatını sürdürsün” 

(Hadis-i Şerif)

D) “Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez.”

(Hadis-i Şerif)

6. Bu vatan için hepimizin ayrı sorumluluk ve görevleri var. Milletine faydalı bir insan olmak için çalışan öğrenci, 
sınırda nöbet tutan asker, yeni buluşlara imza atan bilim insanı, hastalarını tedavi eden doktor, ekip biçen çiftçi, 
üreten ve iş imkanı sağlayan tüccar... Hepimiz bu topraklara olan aşkımızla çalışmalıyız.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi hangi sözle açıklanabilir?

A) “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır”

B) “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır”

C) “Geçmişini unutan geleceğini bulamaz”

D) ”Vatanımın toprağı temizdir; elimizi kirletmez”

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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7. Toplumumuzda Peygamberimize ve ailesine (Ehl-i beyt) duyulan derin sevgi ve saygı sonucunda oluşmuş ve 
kültür haline gelmiş bazı uygulamalar ve davranışlar gözlemlenir.

Buna göre;

 I. Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirmek

 II. Çocuklarımıza Mustafa, Ahmet, Fatma,Hasan Hüseyin gibi isimler koymak

 III. Mekke’ye gidip hac ibadetini yerine getirmek

maddelerinden hangileri konuya örnek gösterilebilir?

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

8.  

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.  

(Tefrika: Ayrılık )

M.Akif ERSOY

Buna göre toplumun  birlik beraberlik içinde yaşaması için;

 I. Vatanseverlik

 II. Kıskançlık

 III. Yardımseverlik 

gibi özelliklerden hangilerine sahip olması gereklidir?

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

9.  
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus metheyledi seni dillerde
Sevilirsin bütün bu gönüllerde
Ağlayı ağlayı gurbet ellerde
Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus Emre’nin bu şiirini çok seven Mustafa amcanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bek-
lenmez?

A) Medine’ye gidip Peygamberimizin kabrini ve yaşadığı yerleri ziyaret etmesi

B) Topkapı Sarayı’nda bulunan Peygamberimize ait “Kutsal Emanetler”i ziyaret etmesi

C) Peygamberimizin adı anıldığında O’na salavat getirmesi

D) Namaz kılarken sünnetleri terk etmesi. 

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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10.  

 

?

Ramazan ayının 
27. gecesidir.

Kur’an-ı Kerim’in 
indirilmeye baş-
landığı gecedir.

Kur’anda bin aydan 
daha hayırlı olarak 

bildirilmektedir.

Yukarıda “ ? “ verilerek boş bırakılan kutucuğa hangisi gelmelidir?

A) Kadir Gecesi

B) Miraç Kandili

C) Berat Kandili

D) Regaip Kandili

11. (I)Ramazan bayramının birinci gününde Ali dedemi ziyaret edip elini öptüm. O da bana harçlık vererek bayra-
mımı kutladı ve Ramazan ayını nasıl geçirdiğini  şu cümlelerle anlattı: (II)“ Hiç zorlanmadan orucumu tuttum. 
Kur’an okuyup hatim yaptım, teravih namazlarını hep camide kıldım. (III)27. gecesi olan Berat kandilinde de 
sana bol bol dua ettim evladım. Bizleri bayrama kavuşturan Allah’a şükürler olsun.” (IV)Dedeme teşekkür edip 
önümüzdeki Kurban bayramında görüşmek üzere vedalaştım. 

Yukarıda verilen metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

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

12.  Kandilin Adı

I Regaip Kandili

II Miraç Kandili

III Mevlit Kandili

IV Berat Kandili

Kutlandığı Gece

I Recep ayının ilk cuma gecesi

II Recep ayının 27. gecesi

III Şaban ayının 15.gecesi

IV Rebiulevvel ayının 12.gecesi

Yukarıda verilen kandil ve gece eşleştirmelerinde hangi numaralar yer değiştirirse tablo doğru olur?

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

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1.  Peygamberimizin doğduğu 
Rebîuevvel ayının 12. gecesi 
kutlanır.

Miraç Kandili

Peygamberimizin göğe yük-
seldiği, beş vakit namazın farz 
kılındığı Recep ayının 27. gecesi 
kutlanır.

Berat Kandili

Günahlardan affedilmeyi umdu-
ğumuz Şaban ayının 15. gecesi 
kutlanır.

Kadir Gecesi

Bin aydan daha hayırlı olarak 
belirtilen, Kur'an'ın inmaye baş-
ladığı Ramazan ayının 27. gecesi 
kutlanır.

Mevlit Kandili

Yukarıdaki tabloda kandil geceleri ile ilgili bilgiler farklı renklerde boyanmıştır. Kandil geceleri ise 
boyanmamış ve karışık verilmiştir. Verilen bilgiler ile kandil gecelerini eşleştirmek için boyadığımızda, 
kandil geceleri sütunu renk görünümü hangi seçenekteki gibi olur?

A)  B)  C)  D) 

2. Yaklaşık 60 yıl önce çalışmak için dört yüz kişilik bir işçi gurubuyla Almanya’ya göç eden vatandaşlarımızın sayı-
sı artık Almanya nüfusunun % 4’ünü oluşturmaktadır. Üç milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı ülkede, kimi 
işçi kimi patron ama hepsi “gurbetçi” olarak her yıl Türkiye’ye yaz tatili için gelip, memleket havası solumanın 
sevdası peşindedirler.

Yukarıdaki paragrafı özetleyen en uygun söz hangisidir?

A) Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

B) Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

C) Bülbülü altın kafese koymuşlar ‘Ah Vatanım!’ demiş.

D) Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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3. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi, vatan, millet ve bayrak sevgisi toplumumuzu birleştiren, milli birlik ve bera-
berliğimizi güçlendiren değerlerdir.

Aşağıdaki ayet/hadislerden hangisi metinde anlatılan durum kapsamında değerlendirilemez?

A) Sizin İlahınız tek bir İlah’tır; O’ndan başka İlah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir). 

(Bakara Suresi 163.ayet)

B) “Vatan sevgisi imandandır.” 

(Hadis-i Şerif)

C) Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin. 

(Ahzab Suresi 56 ayet)

D) “Allah size nimetler verdiği için Allah’ı sevin. Allah’ı sevdiğiniz için de beni sevin. Beni sevdiğiniz için de Ehl-i Beytimi 
sevin.” 

(Hadis-i Şerif)

4. Ahirete iman eden bir insan, ölümden sonra tekrar diriltilip dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceği-
ni bilir. Hesabını veremeyeceği işleri yapmaktan kaçınır. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında olur.

Verilen bu bilgiye göre hareket eden birinde;

 I. Yardımsever ve sorumluluk sahibi

 II. Güvenilir ve adaletli

 III. Sabırlı ve affedici

değerlerinden hangilerinin olması beklenir?

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

5. Toplumumuzda sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşırken ay yıldızlı bayrağımız her zaman bizim yoldaşımız 
olur. Kimi zaman bir milli maç coşkusunu yaşarken dalgalanır, kimi zaman bir şehit cenazesinde. Bayramları-
mızda, düğünlerimizde, acılarımızda,  kısacası her zaman her yerde gölgesine sığındığımız, bizi anne şefkatiyle 
saran, teselli ve tebrik eden hep odur.

Verilen metinden, bayrağımızın toplumumuz için önemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şamayız? 

A) Bayrağımız sevinçlerimize ortak olur

B) Bayrağımız kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldızdır.

C) Bayrağımız üzüntülü zamanlarımızda sığınağımızdır.

D) Bayrağımız bizi birleştiren, birbirine kenetleyen ortak bir değerdir.

gökhan
Oval

gökhan
Oval

gökhan
Oval
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6. Hz. Peygamber Medine’ye hicretinin ikinci yılında, Medine halkının bazı günlerde kutlama yaptıklarını görmüş 
ve bu günlerin ne anlama geldiğini sormuştur. Medine halkı “Biz eskiden beri bu iki gün kutlama yaparız.” dedi-
ler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Allah, cahiliye dönemindeki o günlerin yerine size daha 
hayırlısını verdi. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir.” O zamandan beridir müslümanların yıllık neşe 
ve sevinç günleri olan bu bayramlar kutlanmaktadır.

Verilen metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dini bayramlarımız hicretin ikinci yılından beri kutlanmaktadır.

B) Ramazan ve Kurban bayramları Allah’ın verdiği bayram günleridir.

C) İslam öncesi cahiliye devrinde de Ramazan ve Kurban bayramları kutlanırdı.

D) Dini bayramlar müslümanların neşe ve sevinç günleridir.

7. Arkadaşlar benim adım Yusuf. Bu gece Şaban ayının 15.gecesi. Bu kandil gecesinde babamla Ulucami’ye yatsı 
namazına gideceğiz. Bir önceki kandilde de Yeşil camiye gitmiştik. Babam eğer önümüzdeki ay Ramazan oru-
cumu tam tutarsam, bin aydan daha hayırlı olan gecede İstanbul’daki Süleymaniye camisine götüreceğine söz 
verdi. Hepinize hayırlı kandiller dilerim.

Verilen metne göre;

 I. Yusuf, Berat kandilini Ulucami’de kutlayacaktır.

 II. Yusuf, Yeşil cami’de Mevlit kandilini kutlamıştır.

 III. Yusuf, Kadir gecesinde Süleymaniye camisine gidecektir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. “Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbet-
te) ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı 
güven içinde olur” Hadis-i Şerif

Peygamberimizin bu sözünden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatanı savunmak, sadece sahip olduğumuz toprakları korumak değildir.

B) Dinimiz vatanı sevmeyi ,korumayı emretmiş, savunmayı kutsal bir görev saymıştır.

C) Yaptığımız işi en güzel şekilde yaparak vatanımıza hizmet etmeliyiz.

D) Oruç tutmak ya da namaz kılmak yerine nöbet tutmalıyız.

gökhan
Oval

gökhan
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gökhan
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9. Müslümanlarca cuma ve bayramlar dışında, mübarek sayılıp kutlanan özel geceler Mevlid, Regaib, Mîrac, Berat 
ve Kadir geceleridir.Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandil-
ler yakılarak kutlandığı için bu gecelere “kandil geceleri” denilmiştir.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz?

A) Müslümanlar için mübarek sayılan geceler nelerdir?

B) Müslümanlar için kutsal sayılan bu gecelere niçin “kandil gecesi” denir?

C) Kandil gecelerinden başka mübarek sayılan günler var mı?

D) Kandil geceleri arasında en mübarek olanı hangisidir?

10. “Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır.Karşılaştığında selam verir, davetine icabet eder, aksırdı-
ğı (hapşurduğu) zaman elhamdülillah derse yerhamükallah der, hastalandığında ziyaretini yapar, öldüğünde 
cenazesinin ardından yürür, kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever.” Hadis-i Şerif

Peygamberimizin bu sözünde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müslümanların aralarındaki hak sayısı altıdır.

B) Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.

C) Komşularımızı yemeğe davet etmek sevaptır.

D) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak farzdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi kandil geceleri ile ilgili yanlış bilgi içermektedir?

A) Kandil gecelerini kutlamak, vatan ve bayrak sevgimizin gereğidir.

B) Eş dost ve akrabalarla iletişimi arttırıp, toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

C) Mevlit kandili hariç diğer kandiller Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisindedir.

D) Kandil gecelerini ibadet ederek, Kur’an okuyarak, Peygamberimize salavat getirerek geçirmeliyiz.

gökhan
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11. ÜNİTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tane Tane TEST – 1 B C A B D A C D C

Tane Tane TEST – 2 C D A D C B C B A D

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 1 B C B C D B A A C D

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 2 A D B C A B A D B C

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 1 D A C B A C D B B A

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 2 B A D D C A B C D B

3. ÜNİTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tane Tane TEST – 1 C D A D D A B C C B D

Tane Tane TEST – 2 C D C C C B D B A C D

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 1 A C C D B A C C D C

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 2 C D C B B C D A

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 1 C D B A B D D B C B

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 2 A D B C A B D A C A

5. ÜNİTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tane Tane TEST – 1 C D A D A B D C B B

Tane Tane TEST – 2 C C D B A C D A A B B

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 1 D A B C C D A D B A C

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 2 C D D B B D D A B

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 1 C C B D D A B C D A C D

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 2 B C A D B C C B D B A

2. ÜNİTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tane Tane TEST – 1 B C D C A C C A D C

Tane Tane TEST – 2 C A B D B B D B D C

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 1 B C B A D C D A C B

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 1 C A D A A B C D B C

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 2 B C D B C D A B C A

4. ÜNİTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tane Tane TEST – 1 A D A C B A A A

Tane Tane TEST – 2 B C A B D A C

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 1 D B C B C C A A

Tane Tane ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ – 2 A C C A D D D D C

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 1 C D A B B C B C A D

BECERİ TEMELLİ ÜNİTE DENEMESİ – 2 B D A C D A D C B B




