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ö n s ö z

Yüce Yaratan’ımıza hamd,

O’nun kulu ve kutlu elçisi, Peygamberimiz Hz. 

Muhammed’e (s.a.s) salat ve selam ile…

Bütün öğrenciler ümitle bekler yaz tatilini. Havalar 

ısınır, günler uzar ve okullar tatil olur. Birçok öğrenci 

bu uzun günlerde gezip oynamanın dışında farklı 

etkinliklere de katılır. 

İşte yaz Kur’an kursları, tatili fırsat bilip Kur’an oku-

mayı öğrenmek, dinî bilgilerini artırmak isteyenler 

için bulunmaz bir fırsat! Dinimizi Öğreniyoruz serisi, 

bu fırsatı değerlendiren siz sevgili öğrencilerimizin 

yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için hazırlan-

dı. Bu serinin bir parçası olan elinizdeki kitap ise 

eğlenirken daha fazla öğrenmeyi isteyenler için 

hazırlanmış kitapların üçüncüsü...

Bu kitapta yaz Kur’an kursları öğretim programına 

uygun, renkli, resimli, eğlenceli birçok etkinlik bu-

lacaksınız. Farklı türlerde hazırlanmış bulmaca ve 

etkinliklerle hem öğrendiklerinizi pekiştirecek hem 

de keyifli zamanlar geçireceksiniz. 

Dileğimiz; öğrenme sürecinizin verimli olması, öğ-

rendiklerinizin hayatınızda karşılık bulması…
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etkinlik

6 7

Kur:1 Ünite:1Bölüm:İbadet

1

Kur:1 Ünite:1Bölüm:İtikat

Bir! Bir!
Bir insan Müslüman olduğunu insanlara bildirmek üzere aynı anlama gelen farklı farklı 
cümleler kurabilir. Aşağıda bu cümlelerden dördü var. Ama bazı kısımları silinmiş. Ta-
mamlayarak yeniden yazınız.
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Kur:1 Ünite:1Bölüm:İbadet

etkinlik

Hangisi Ne Demek?
Aşağıda İslam’ın şartları ve açıklamaları verilmektedir. Doğru şekilde eşleştiriniz.

2

Kur:1 Ünite:2Bölüm:İtikat

kelime-i 
şehadet 

getirmek

namaz 
kılmak

oruç 
tutmak

hacca 
gitmek

zekât 
vermek

“Ben kabul ederim ki Allah’tan baş-
ka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki 
Muhammed (s.a.s) Allah’ın kulu ve 
resûlüdür.”  sözlerini diliyle söyleyip gö-
nülden onaylamak.

Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kut-
sal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret 
etmek.

Şartlarına ve rükünlerine uygun olarak 
namaz ibadetini yerine getirmek.

Dinimizce zengin sayılan kimselerin, 
mallarının belli bir oranını, Kur’an-ı 
Kerim’de belirtilen hak sahiplerine Allah 
rızası için vermeleri.

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için 
ramazan ayında imsak vaktinden iftar 
vaktine kadar bilinçli olarak hiçbir şey 
yiyip içmemek.
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8 9

Kur:1 Ünite:1Bölüm:İbadet

3

Kur:1 Ünite:3Bölüm:İtikat

Boyayalım

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

Ben iman ederim;

Allah’a,

meleklerine,

kitaplarına,

peygamberlerine,

ahiret gününe,

kadere,

hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna,
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Kur:1 Ünite:3Bölüm:İtikat

Amentü duasının Arapça cümlelerini bir renge, Türkçe açıklamalarını başka bir renge 
boyayınız.

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

ölümden sonra dirilişin hak olduğuna…

Ben kabul ederim ki

Allah’tan başka ilâh yoktur.

Ve yine kabul ederim ki

Muhammed

O’nun kulu

ve elçisidir.
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Kur:1 Ünite:1Bölüm:İbadet

4

Hükmünü Söyle
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Kur:1 Ünite:1Bölüm:İbadet

İki sayfaya yayılmış aşağıdaki resimde farz, sünnet, mübah, haram ya da mekruh olan 
bazı davranışlar çizilmiştir. Bulunuz.



etkinlik

12 13

5

Kavram, Tanım ve İşlem
Aşağıda abdest, gusül ve teyemmümün tanımları ile abdest, gusül ve teyemmümde 
yapılması gereken işlemlerden birer tanesi verilmiştir. Kavramları, tanımları ve işlemleri 
uygun şekilde eşleştiriniz.

Kur:1 Ünite:2Bölüm:İbadet

Kavram Tanım İşlem

Teyemmüm

Başta namaz olmak 
üzere bazı ibadetleri 
yerine getirmek için 

yapılması gereken bir 
temizlik.

Bütün vücudumuzu hiç 
kuru yer kalmayacak 

şekilde yıkarız.

Abdest 

Ağzı, burnu ve bütün 
vücudu yıkamak şek-
lindeki özel bir abdest 

çeşidi.

İki elimizi birden top-
rak vb. temiz bir şeye 

bir kez vurup ellerimizi 
silkeleyerek yüzümüzü 

mesh ederiz. 

Gusül

Suyun bulunmadığı 
veya herhangi bir 
sebeple kullanıla-

madığı durumlarda 
abdest yerine temiz 
toprak ya da benzeri 
bir maddeyle yapılan 

temizlik. 

Sağ avucumuzun 
içini ıslatıp başımızı 

meshederiz.
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etkinlik

6

Haydi Çöz Bulmacayı!
Merak etmeyin, bu bulmacayı çözmek sizin için çok kolay!

Kur:1 Ünite:3Bölüm:İbadet

1

2

3

4

5

6

Cuma günü öğle vaktinde cema-
atle kılınan namaz.

Günde beş kere yerine getirilmesi 
gereken bir ibadet.

Ezanın ilk cümlesi.

Günde beş kere namaz vaktinin 
girdiğini bildiren ve Müslümanları 
namaza davet eden çağrı.

Mekke’de bulunan, namazda kıb-
lemiz olan ve hac ibadeti yapılır-
ken tavaf edilen kutsal yer. 

Müslümanların namaz kılmak için 
toplandıkları yer.

1

2

3

4

5

6



etkinlik

14 15

7

Sabah Ezanının Farkı
Sabah ezanında “Hayye ale’l-felah” ifadesinden sonra iki kez tekrarlanan “es-Salatü hayrün 
mine’n-nevm” cümlesinin anlamı aşağıdaki bulmacada gizli. Başlangıç noktasından itibaren 
pusula yardımıyla doğru yönde ilerleyin, harfleri birleştirin ve cümlenin anlamını bulun. Biz 
size hangi yönde kaç adım gitmeniz gerektiğini ipucu olarak verdik. Gerisi size kalmış!
Örnek: 2 KD = Kuzeydoğu yönünde iki adım ilerleyiniz.

Kur:1 Ünite:3Bölüm:İbadet

Başlangıç noktası Á N

A

Y

R

D

I

R

A

D

A

L

I

Z

U

I

U

H

M

A

K

N

Y

K

KD

D

GB

G

B

KB

GD

1 G
2 D
1 G
1 KB
3 G
1 GD
2 K
1 KB
2 B
1 K
3 GD
1 GB
2 KB
1 KD
1 GD
1 B
1 GB
1 G
1 KD
1 G
1 G

N
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etkinlik

8

Karelere Saklanmış İsimler
Hz. Muhammed (s.a.s) ve Hz. Hatice’nin altı çocuğunun isimlerini aşağıdaki karelere yer-
leştiriniz. Ufak bir ipucu: İsimlerdeki harfleri sayarak işe başlayabilirsiniz.

Kur:1 Ünite:1Bölüm:Siyer



etkinlik

16 17

9

Davete Evet Diyenler
Hz. Peygamber’in (s.a.s) davetini kabul ederek Müslüman olanları hatırlayın. Aşağıdaki 
cümlelerdeki boşlukları, ilk Müslümanlardan uygun olanların isimleriyle doldurun.

Kur:1 Ünite:2Bölüm:Siyer

Çocuklardan ilk inanan 

Peygamberimizin (s.a.s) amcası Ebu 

Talib’in oğlu 

 idi.

İslam’a ilk
 inananlardan 

biri d
e Peygamberim

izin 

(s.a.s) annesinin hizmetçis
i 

’dir.

Sevgili Peygamberimizin 

(s.a.s) eşi 

 

Müslüman olan ilk kadın oldu.

Hz. Peygamber’in (s.a.s) dostu 

ve hicret esnasındaki yol 

arkadaşı  sevgili 

Peygamberimize (s.a.s) inanan ilk 

yetişkin erkek oldu.

Hz. Peygamber’in (s.a.s) davetine 

“evet” diyenlerden biri de yanında 

büyütüp yetiştirdiği evlatlığı 

 olmuştur.

Önceleri İslam’ın azılı düşmanlarından olan 

, kız kardeşinin ve eniştesinin 

okuduğu ayetlerden etkilenerek Müslüman 

olmuştur. 

İlk Müslümanlardan biri olan 

 Müslümanların 

buluşmaları ve ibadet etmeleri için 

kendi evinin kapılarını açtı.
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etkinlik

10

Peygamberimizden (s.a.s) Mektup Var
Aşağıda Peygamberimizin (s.a.s) Bizans İmparatoru Herakleios’a gönderdiği mektubun 
metni verilmektedir. Mektubu okuyup soruları cevaplayınız.

Kur:1 Ünite:3Bölüm:Siyer

Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Bizanslıların büyük reisi Herakleios’a. Selam 

hakikat yolunu izleyene olsun. Seni bir bütün olarak İslam’ı kabule davet ediyorum. 
İslam’ı kabul et ki kurtuluşa eresin. İslam’ı kabul et ki Allah değerini artırsın. Ama eğer 
kaçınırsan halkının günahı da senin üzerine yüklenecektir. Ve siz ey ehl-i kitap! Sizinle 
bizim aramızda ortak olan bir söze gelin. Biz ancak Allah’a taparız. Hiçbir şeyi O’nun 

ortağı olarak kabul etmeyiz ve hiçbirimiz Allah’tan başkasını Rab edinmeyiz. Eğer ka-
çınırlarsa şöyle deyiniz: Şahit olun ki biz Müslümanlardanız. 

Muhammed Resûlullah

Peygamberimiz 
(s.a.s) Herakleios’a 
nasıl hitap
ediyor ?

Peygamberimiz 
(s.a.s), kendisini 
nasıl tanıtıyor

?

Peygamberimiz 
(s.a.s) Herakleios’u 
neye davet 
ediyor ?

İslam’ı kabul etmesi 
sizce Herakleios’un 
değerini neden 
arttırır ?

Peygamberimiz (s.a.s) 
mektubun son kısmına 
bir ayet yazmış. Bu 
ayetin hangi surede 
geçtiğini araştırınız. ?

Ehl-i kitapla bizim 
aramızda ortak 
olan söz
nedir ?



etkinlik
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11

Mevlâna’nın 7 Öğüdü
Mevlâna ne güzel öğüt vermiş! Bu öğütleri tutmaya çalışınız. Ama önce ipin ucunu tutup 
öğütlerin devamını okumanız gerekiyor.

Kur:1 Ünite:1Bölüm:Ahlak

Cömertlik 
ve yardım 
etmede

Şefkat ve 
merhamette

Başkalarının 
kusurunu 
örtmede

Hiddet ve 
asabiyette

Tevazu 
ve alçak 
gönüllülükte

Hoşgörüde

Ya olduğun 
gibi görün, 

akarsu gibi ol.

güneş gibi ol.

gece gibi ol.

ölü gibi ol.

toprak gibi ol.

deniz gibi ol.

ya göründüğün 
gibi ol.
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etkinlik

12

En Merhametlisi
Aşağıdaki durumlar için en merhametli seçeneği işaretleyiniz.

Kur:1 Ünite:1Bölüm:Ahlak

1 Elindeki yüklerle yokuşu tırmanmakta     
zorlanan komşumuzu gördüm…
A) Paketlerinden birini alır, evine kadar 

taşırım.
B) “Kolay gelsin.” derim.
C) Terini kontrol eder, bir mendil 

uzatırım.

2 Kardeşimin ağladığını duydum…
A) “Annem nasıl olsa ilgilenir.” diye 

düşünürüm. 
B) Biraz bekler, susmazsa yanına 

giderim.
C) Yerimden hemen fırlayıp kardeşi-

min yanına gider, ağlama sebebini 
anlamaya çalışırım.

3 Yolda yürürken bir çocuk dondur-
masını yere düşürdü…
A) Dondurmasına basmayıp üzerinden 

atlarım.
B) Ona yeni bir dondurma alırım.
C) Başını okşayıp onu teselli ederim. 

4 Arkadaşım hastalandı…
A) “Keşke terli iken su içmeseydi.” diye 

düşünürüm. 
B) Üzülürüm.
C) Ona geçmiş olsun ziyaretine gider, 

iyileşmesi için dua ederim.

5 Babası arkadaşımı yanımda azarladı…
A) Azarlanmasına sebep olan davra-

nışı düzeltmesi için ona yardım 
ederim.

B) Onun utanmaması için fark etme-
miş gibi davranırım.

C) Babasına karşı onu savunurum.

6 Kuşları yakalamak için kurulan 
“Kara Sapan” kulübünden haberdar 
oldum…
A) Bunun yanlış bir şey olduğunu dü-

şünür ve onlarla ilgilenmem.
B) Bunun kuşlara yapılan bir zulüm 

olduğunu düşünür, kulüp üyelerini 
ikaz ederim. 

C) Bu kulübe karşı kuşları uyarırım.

7 Sicim gibi yağan yağmurda sırılsık-
lam olmuş bir kedi yavrusunun sığı-
nacak bir yer aradığını fark ettim…
A) Islanmamak için aceleyle eve gider, 

kediciği hatırlayınca üzülürüm.
B) Onu yağmurdan korunacağı bir 

yere taşıyıp bırakırım.
C) Zavallıcığı eve götürüp besledikten 

sonra onun önüne koyduğum yu-
makla oynamasını seyrederdim.

8 Annem bütün gün ev işlerinden 
yorulmuş…
A) Kendimi kötü hisseder, ona yardım 

edeceğime dair söz veririm.
B) Babama, ev işlerinde anneme 

yardımcı olması gerektiğini hatır-
latırım.

C) Annemin daha az yorulması için 
ortalığı dağıtmamaya çalışırım.

9 Kaptan gıcık olduğu için arkadaşımı 
takımdan şutladı…
A) Elimden bir şey gelmediği için 

üzülürüm.
B) Onu teselli ederim.
C) Kaptanla konuşarak yaptığının 

yanlış olduğunu söylerim.
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20 21

13

Yol Gösterici
Şimdi var mısınız Kur’an’dan muhteşem bir ayet okumaya! Adım adım pusulanın göster-
diği yönleri takip edin, yeter.

Kur:2 Ünite:1Bölüm:İtikat

Örnek:  

2 KD = 

Kuzeydoğu 

yönünde 

iki adım 

ilerleyiniz.

K

KD

D

GB

G

B

KB

GD

Cİ

Rİ

BİN

RAB

YAR

VE

YE

TER

DIM

CI

TE

LA

YOL

GÖS

O

RAK

1G 
1GB 
1KB 
1K 
1GB 
1K 
2D 
1G 
1GD 
1GB 
1D 
2B 
1K
1B
1G

YOL
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Aynadan Oku
Bu yazıda ne anlatılıyor? Kimden bahsediliyor? Alın elinize bir ayna, okuyun!

Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Samed
Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

Kur:2 Ünite:1Bölüm:İtikat



etkinlik
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15

Hz. Nuh’un Gemisi

Kur:2 Ünite:2Bölüm:İtikat
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Hz. Nuh’un (as) gemisi kalkmak üzere ama bir hayvanın eşi daha gelmemiş. O kadar çok 
hayvan var ki ancak dikkatle bakarsanız geminin hangi hayvanın eşini beklediğini bula-
bilirsiniz. Resmi o kadar incelemişken bari iki resim arasındaki yedi farkı da buluverin!

Kur:2 Ünite:2Bölüm:İtikat



etkinlik
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YaZoKu
Bütün cennetliklere sevgili Peygamberimizden (s.a.s) bir haber var! Bu güzel sözden dü-
şen parçalar yerlerini bulduğunda sizin de her şeyden haberiniz olacak!

Kur:2 Ünite:3Bölüm:İtikat

çin

aca

aca

nette iç

ece

ece

ece

yok

sağ yaşetler

sini

talan

Cen olanlara şöyle den k: Hep lıklı ol k, 

ksiniz.
Hiç luk çekmey

h has may ksınız. Hep ayacak,

de yüz
ksiniz.

ihiç ölmeyecek z. Nim
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Kim, Hangi Ülkenin Hangi Şehrinde,
Ne Zaman Bayram Namazı Kıldı?
Dört arkadaşımız, dünyanın dört farklı ülkesinin dört şehrinde bayram namazı kılıyorlar. 
Acaba kim, hangi ülkenin hangi şehrinde, saat kaçta bayram namazı kılmıştır? Haydi 
kalemlere sarılın bakalım!

Kur:2 Ünite:1Bölüm:İbadet

İpuçları:
1. Bayram namazını 09:04’de Kurtuba şehrinde kılan Bilal, Japonya’da oturmamaktadır.
2. Sudan’ın Hartum şehrinde bayram namazı kılan arkadaşımızın isminde “i” harfi 

bulunmamaktadır.
3. İspanya’da bayram namazı saat 09:04’te 

kılınmıştır.
4. Malezya’nın bir şehri olmayan Osaka’da 

bayram namazı saat 06:39’da kılınmıştır.
5. Saat 07:31’de bayram namazını Kuala 

Lumpur’da kılan arkadaşımız Japonyalı 
değildir.

6. İsmail bayram namazını 06:39’da 
kılmamıştır.

Sonuca ulaşırken en önemli kuralı aklınız-dan çıkarmayınız:
Tablonun her bir bölmesinin 
her satır ve sütununda sadece 
bir EVET (E) olabilir. Yani bir 
EVET’i bulduğunuzda o kare-
ye E’yi yerleştirebilir ve onun 
bulunduğu satır ve sütundaki 
diğer kareleri HAYIR (H) ile 
doldurabilirsiniz.  

Ja
po

n
ya

İs
pa

n
ya

Su
da

n

M
al

ez
ya

H
ar

tu
m

O
sa

ka

K
u

rt
u

ba

K
u

al
a 

L
u

m
pu

r

07
:3

1

06
:1

6

06
:3

9

09
:0

4

Bilal

Ali

İsmail

Ahmet

07:31

06:16

06:39

09:04

Hartum

Osaka

Kurtuba

Kuala 
Lumpur

Kim? Hangi Ülke? Hangi Şehir? Saat Kaçta?
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Kur:2 Ünite:2Bölüm:İbadet

18

Farkı Bul
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Kur:2 Ünite:2Bölüm:İbadet

Yan sayfadaki resim ile bu resim birbirinin aynı gibi görünüyor değil mi? Oysa aralarında tam 
yedi fark var. Bakalım bu farkları ne kadar sürede bulabileceksiniz?
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19

20

Sonra Ne Demiş?

Hem…Hem…Hem…
Siyah kutudaki harfleri hangi kutuda görürseniz hemen silin. Kalan harfleri sırayla kendi 
rengindeki boşluklara yazın. Cümle tamamlandığında Kur’an’dan bir ayet okuyacaksınız. 

Kur:2 Ünite:1Bölüm:Siyer

İslam’dan önce Peygamberimizle (s.a.s) ticaret ortaklığı yapmış biri onu şöyle anlatıyor: 
-Ne hayırlı ortaktı o!

Bunu söyleyen adam sözünün devamını nasıl getirmiştir?

Hile yapmaz, 
kimseyle 

çekişmezdi.

Sabahları erkenden 
kalkar çayı 
demlerdi.

Borç verir, hiç geri 
istemezdi.

H M Ü O

J P D E

L E Y G

F Ç İ V

Ö C B İ

Z Ş Ç O

G S A Ö

F N H H

V P İ S

T H F V

P N Ç U

Y A B G

S F R O

Ç H V I

C G I Z

H P O

F G N

V B Ç

S Z Ö

K M Ü O

J P D E

L E Y G

F Ç İ V

Ö C B İ

Z Ş Ç O

G S A Ö

F N H K

V P İ S

T K F V

P N Ç U

Y A B G

S F R O

Ç K V I

C G I Z

K P O

F G N

V B Ç

S Z Ö

Biz seni hem bir ŞAHİT gönderdik, hem 

bir MÜJDELEYİCİ hem bir UYARICI…
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Nasıl Tamamlardın?
Aşağıdaki cümleleri hangi ifade ile tamamlardınız? İşaretleyiniz.

Kur:2 Ünite:1Bölüm:Ahlak

1

2

3

4

5

6

Birlikte yürürken arkadaşım birden takılıp düşse…

	 …	üstüme	çamur	sıçrattığı	için	ona	kızarım.

…	hemen	onu	yerden	kaldırır,	temizlenmesine	yardım	ederim.

Okuldan eve döndüğümde yemeğin daha pişmediğini görünce…

	 	…	moralim	bozulur,	yemek	pişene	kadar	annemle	konuşmam.

…	hemen	kolları	sıvar	anneme	yardım	ederim.

Arkadaşım, ödünç verdiğim kitabı bana iyice yıpranmış olarak geri getirirse…

	 …	kitabı	kafasına	fırlatırım.

…	kitabımın	yıpranmış	olduğuna	üzüldüğümü	söylerim.

Kardeşim, benden aldığı borcu ödemezse…

	 …	döve	döve	alırım.

…	pantolonumun	ceplerini	dışarı	çıkararak	benim	de	param	kalmadığını	gösterme-

ye	çalışırım.

Birisinin atmaya çalıştığı çöpün çöp kovasının dışına düştüğünü gördüğümde…

		 …	arkasından	“Iskaaa!”	diye	seslenirim.

…	çöpü	alır,	çöp	kovasına	atarım.

Ağabeyim, işten yorgun argın döndüğünde…

	 …	benden	bir	şey	istemeden	odama	saklanırım.

…	“Abiciğim,	nasılsın?”	diye	hâlini	hatırını	sorarım.
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23

Neler Neler?
Müslümanların tarihinde vakıf, diğer insanların faydasına yapılan birtakım hizmetlerin 
ortak adıdır. Kimi han yaptırmış vakıf olarak, kimi hamam, kimi de hastane… Daha neler 
mi yaptırmışız? Bilmeceleri bilin, cevabı bulun.

Oku Bakalım!
Çok önemli! Mutlaka okumalısınız!

Kur:2 Ünite:1Bölüm:Ahlak

Ben giderim o gider,
Ben dururum o durmaz.

Gök altında yaşlı taş,Gelene de has,Gidene de has.

Ayakları su içer,Üstünden gelen geçer.

23
Müminun

8. ayet
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Nurdan Varlıklar
Aşağıdaki okuma parçasını okuyunuz. Ardından metne göre meleklerin özelliklerinden 
üçünü tespit edip yazınız. 24

Kur:3 Ünite:1Bölüm:İtikat

Nurdan Varlıklar: Melekler 
Nur yüzlü birini gördüğümüzde 
“melek gibi” deriz. Çok yardımsever 
biriyle karşılaştığımızda “iyilik meleği”, 
bebeklerin mis kokusunu duyduğumuzda  
“Melek, o bir melek!” deriz. Melek 
dediğimizde anne şefkati gibi sımsıcak bir 
duygu kaplar yüreğimizi. 

Saflığın, masumiyetin, günahsızlığın 
sembolüdür melekler. Kur’an da onları 
bize öyle tanıtır. 

Günah nedir bilmezler, Allah’a itaatten bir 
an geri kalmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın 
gece gündüz Allah’ı anarlar. Kendilerine ne 
emir olunursa onu yaparlar. 

Peki, kimdir bu varlıklar? 

Hz. Muhammed’e (s.a.s) peygamber 
olduğunu müjdeleyen Cebrail adlı 
melek, peygamberlere gelir sadece. 
Mikail tabiat işlerini düzenler, Azrail 
vakti gelenlerin ruhlarını götürür ebedi 
âleme. İsrafil ise sura üfüreceği günü 
beklemektedir sessizce.

Melekleri dört taneden ibaret 
zannetmeyin sakın. Biz görmesek de 
etrafımızda yaptıklarımızı kaydeden 
melekler,  Allah’ın izni ile bizi koruyan 
melekler, ölüm sonrası soru soran 
melekler vardır. 

Melekler rahmet müjdecileridir. İbrahim 
peygambere (a.s) oğlu İshak’ı (a.s),  
Zekeriya peygambere (a.s) oğlu Yahya’yı 
(a.s), Hz. Meryem’e oğlu İsa’yı (a.s) 
müjdelemişlerdir.

Melekler Müslümanların dostlarıdır. 
Allah Müslümanları onlarla teselli etmiş, 
savaşlarda onlarla desteklemiştir. Onlar 
müminlerin bağışlanması ve cennete 
girmeleri için dua ederler. İyi işler 
yapanlara ölüm anında cenneti müjdeler, 
“Selam size! Buyurun cennete. Burada 
canınızın çektiği her şey var.” derler.

Melekleri görmesek de onların var 
olduklarını bilir ve buna inanırız.

Esra Nur Uçkan
Birdirbir Dergisi, Mayıs 2007

Metne Göre Meleklerin Özellikleri:

1

2

3
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Ne, Ne Zaman, Nerede?
1. Bütün o, ü, j’lerin üzerine çarpı atınız.
2. Kalan harfleri ve noktalama işaretlerini yan yana yazınız.
3. ö’leri ise kelime aralığı olarak kullanınız.
4. Şimdi okuyabilirsiniz.

Kur:3 Ünite:2Bölüm:İtikat

o K ü j o ü u j o ü r j ’ ü o j a o ü j

n ö i ü j j o ü j l k j ü ö o ü j ü j o

d ü o j e ü f o j ü a ü j ü j o ü j , ö

H o j ü o j z . ö o j ü P o j o ü j e y

j o ü j g o a j ü m j o b ü j e o j r ö

o j k j ü ı j o ü j r j ü k ö y ü j o a

j ü o ş ü ı j o n ü j o d j ü a j o y ü

o j k j ü e j n ö o R j o ü j a j o ü j

m j o ü a j z ü o a j ü o j n ö ü j a o

j ü y j o ı j o j n o j ü d j o ü j a ü

j , ö j ü o j K o j ü o a d j i ü o j o

ü j r ö o G o j ü j o e c ü j o o e j o

ü s o j i o ü ’ n j o o j ü d o e ö j o

ü j H i ü o r j o ü j a ö M o j ü a o ğ

j ü o j a ü r j o a j ü o s ı j ‘ ü j n

ü d j o a ö o j ü o i j o j ü n o d j ü

o i r o j i o j l ü m o j e ü o y j o e

ö ü b o j a ü j ş ü l j o a j o ü n j o

ü m ı ü ş j o t o j ü ı j r ü o j o ü .
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Kur:3 Ünite:3Bölüm:İtikat

İsimleri Bul, Şifreyi Çöz!
İşte size Rabbimizin isimlerinden bir liste! Listedeki isimleri tablodan bulunuz. Geriye 
kalan harfleri de aşağıdaki kutucuklara yazınız. Bakalım ne çıkacak?



etkinlik
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Cevap Küpü

Kur:3 Ünite:1Bölüm:İbadet

Aralarında toplam yedi kez gidiş geliş yapılan tepeler. 

Hacca niyet edip telbiye getirdikten sonra günlük hayatta yapabildiğimiz bazı davranışlarımızdan ve alışkanlıklarımızdan hac süresince uzak durmak. 

Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat adı verilen yere gelerek burada bir müddet beklemek.  

“Emrin baş üstüne Allah’ım, baş üstüne… Emrin baş üstüne ey ortaksız olan! Baş üstüne… 

Hac ibadetinin yerine getirildiği şehir. 

Safa ve Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmek. 

Telbiyedeki “emret, baş üstüne, buyur” anlamlarına gelen ilk kelime. 

Bayramın birinci gününden itibaren Kâbe’ye dönerek yapılan tavafa verilen ad.

Bayram günlerinde Mina’da yapılan amel. 

Arafat’tan sonra geçilen ve bayram sabahına kadar bekleme yapılan yer. 

Bir gün öncesinde Arafat’a çıkılan bayram. 

Mekke’den ayrılmadan önce Kâbe’yi son kez selamlama amacıyla yapılan tavaf. 

Bir adı da Beytullah olan küp şeklindeki yapı. Allah’ın insanlar için yeryüzünde kıble kıldığı yapı. Tek öveceğim Sen’sin, tüm övgülerim Sana… Kavuştuğum nimetlerin hepsi Sen’indir, 

her şey de Sen’in… Yoktur ortağın Sen’in…” anlamına gelen sözlere verilen isim.

Hacerülesved’in bulunduğu köşeden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek. 

Hacda çıkılan ve bir müddet beklenen dağ. 

M
ekke’ye gelen hacıların ihtiyacını karşılayan su. 

Sa’y yapılan iki tepe. 

Hac yapm
ış kişi. 

Hz. İsm
ail’in (a.s) annesi. 

Hz. İbrahim’in (a.s) eşi. 

Hz. Hacer annemizin eşi olan peygamberimiz. 

Haccın yapılma zamanı. 

Peygamberimizin (s.a.s) doğduğu şehir. 
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Aşağıdaki soruların cevapları küpte yazılı. Hem de küpün görünen üç yüzünde de tekrar-
lanıyor. Haydi, bulun cevapları! 
Ufak bir yardım: Bulduğunuz cevapların üzerini çizerseniz kalanlar diğer cevaplar için ipucu olur.

Kur:3 Ünite:1Bölüm:İbadet

Aralarında toplam yedi kez gidiş geliş yapılan tepeler. 

Hacca niyet edip telbiye getirdikten sonra günlük hayatta yapabildiğimiz bazı davranışlarımızdan ve alışkanlıklarımızdan hac süresince uzak durmak. 

Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat adı verilen yere gelerek burada bir müddet beklemek.  

“Emrin baş üstüne Allah’ım, baş üstüne… Emrin baş üstüne ey ortaksız olan! Baş üstüne… 

Hac ibadetinin yerine getirildiği şehir. 

Safa ve Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmek. 

Telbiyedeki “emret, baş üstüne, buyur” anlamlarına gelen ilk kelime. 

Bayramın birinci gününden itibaren Kâbe’ye dönerek yapılan tavafa verilen ad.

Bayram günlerinde Mina’da yapılan amel. 

Arafat’tan sonra geçilen ve bayram sabahına kadar bekleme yapılan yer. 

Bir gün öncesinde Arafat’a çıkılan bayram. 

Mekke’den ayrılmadan önce Kâbe’yi son kez selamlama amacıyla yapılan tavaf. 

Bir adı da Beytullah olan küp şeklindeki yapı. Allah’ın insanlar için yeryüzünde kıble kıldığı yapı. 

Hacerülesved’in bulunduğu köşeden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek. 

Hacda çıkılan ve bir müddet beklenen dağ. 

Şeytan taşlam
anın yapıldığı yer.

G
üçlü bir saygı uyandıran, kutsi, m

ukaddes. 

M
ina’da şeytan taşlam

anın yapıldığı günler.

Kâbe’nin bulunduğu şehir. 

 Ziyaret tavafının yapılabileceği günler. 

Arafat’a çıkm
a zam

anı. 

Kâbe’nin bir köşesinde bulunan siyah renkli taş. 

Kâbe tavaf edilirken hizasına gelindiğinde selam
 verilen taş. 

H
z. İsm

ail (a.s) peygam
berim

izin babasının adı. 

H
z. H

acer’in telaşla aralarında koşarak su aradığı iki tepe. 

İhram
lının yapm

ası yasak olan davranışlardan beşi. 

İhram
a giren erkek hacıların giydiği, iki parçadan oluşan hac kıyafeti. 

Hz. İbrahim
 (a.s) peygam

berim
izin oğlunun adı. 

Hz. Hacer ve Hz. İsm
ail’den (a.s) bize hatıra kalm

ış su. 

M
ekke’ye gelen hacıların ihtiyacını karşılayan su. 

Sa’y yapılan iki tepe. 

Hac yapm
ış kişi. 

Hz. İsm
ail’in (a.s) annesi. 

Hz. İbrahim’in (a.s) eşi. 

Hz. Hacer annemizin eşi olan peygamberimiz. 

Haccın yapılma zamanı. 

Peygamberimizin (s.a.s) doğduğu şehir. 

M
ekke’nin çevresinde bulunan, hacıların harem

 
bölgeye girm

ek için ihram
lıklarını giym

eleri 
gereken sınır noktaları. 
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Bir Sürü Soru

Kur:3 Ünite:2Bölüm:İbadet

3. Kurban 
Bayramı’nın ilk üç 

gününde dinimizce 
uygun görülen bir hayvanı 

Allah rızasını kazanmak için 
kesmeye …………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir?
 a. kurban b. adak

 c. koç d. infak4. Aşağıdakilerden 
hangisi kurban etmek 
için uygun bir hayvan 

değildir?
 a. koyun b. inek

 c. hindi d. deve

5. Kurban 
keserken besmele nasıl 

çekilir?
a. Bismillahirrahmanirrahim

b. Bismillahi Allahu ekber
c. Bismillah

d. Euzu billahi mineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmanirrahim

2. Kurban kesmeden 
önce tekbir getirilir. 

Tekbir, aşağıdaki sözlerden 
hangisidir?

a. Elhamdü lillah
b. Allahu ekber

c.  La ilahe illallah
d. Esselamü aleyküm

1. Kurban kesmeden 
önce tehlil getirilir. 

Tehlil, aşağıdaki sözlerden 
hangisidir?

a. Elhamdü lillah
b. Allahu ekber

c.  La ilahe illallah
d. Esselamü aleyküm
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Aşağıdaki soruların her biri için dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden sadece birisi 
doğrudur. Doğru bulduğunuz seçeneği işaretleyiniz.

Kur:3 Ünite:2Bölüm:İbadet

8. Aşağıdakilerden 
hangisi Kurban Bayramı’nda 

kurban kesmek için uygun bir 
zaman değildir?

a. Kurban Bayramı’nın birinci günü
b. Kurban Bayramı’nın ikinci günü

c. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü
d. Kurban Bayramı’nın dördüncü 

günü

9. Aşağıdaki-
lerden hangisi kurban 

ibadeti ile mükellef olan bir 
Müslümanda bulunması beklenen 

şartlardan değildir?
a. Geçimini hayvancılıkla temin etmek

b. Akıl sağlığı yerinde olmak
c. Zekât verecek miktarda mal varlığına 

sahip olmak
d. Yolcu olmamak

7. Kurban ile 
ilgili olarak aşağıdaki 

cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Kurbanın üçte birini fakirlere veririz. 

Üçte birini kendimize ve ailemize ayırırız. 
Üçte birini de toprağa gömeriz.

b. Kurbanlıklarımızın sağlıklı hayvanlar 
olmasına dikkat ederiz.

c. Kurban etini israf etmemeye her 
zamankinden daha fazla özen gösteririz. 

d. Kurbanı kesmeden önce Allah’a dua 
eder, tekbir ve tehlil getiririz.

6. Aşağıdakilerden 
hangisi kurban ibadetinin 

faydalarından biri değildir?
a. Allah’ın emrini yerine getirerek O’na 

yakınlaşırız.
b. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma duyguları 

yaygınlaşır.
c. Bize verdiği nimetler için Allah’a şükretmiş ve 

O’nun bize verdiklerinden başkalarına da hediye 
etmiş oluruz.

d. Dünyanın dört bir tarafından 
gelen Müslümanlarla tanışır, 

kaynaşırız.



etkinlik

38 39

29

Kimlere, Nelere ve Ne ile Yardım?
Aşağıdaki harf yığınında kimlere ve nelere yardım yapabileceğimiz yatay şekilde yerleş-
tirilmiştir. Dikey şekilde ise yapabileceğimiz bazı yardım yolları verilmiştir. Bulup yandaki 
listede işaretleyiniz.

Kur:3 Ünite:3Bölüm:İbadet
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Sıkı Takip
Bakmayın bütün hecelerin etrafa saçılmış olduğuna! Dikkatle takip ederseniz hadisi 
okursunuz. Haydi iş başına!

Kur:3 Ünite:4Bölüm:İbadet
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Bal Gibi Bulmaca
Parçaları rengi rengine yerleştiriniz. Sonra da rengine göre eksik harfleri tamamlayınız. 
Peygamberimizin bir duasını okuyacaksınız.

Kur:3 Ünite:4Bölüm:İbadet
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Nasıl Ama!
Muhteşem babanın muhteşem özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? İşte burada!
Önce okuyun, sonra babanıza da okuyun!

Eksik Harfler
Peygamberimizin (s.a.s) torunlarının isimleri yazılırken eksik bırakılmış harfleri tamamlayınız.

Kur:3 Ünite:1Bölüm:Siyer
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Arkadaşlık Testi
En doğru seçeneği işaretleyiniz.

Kur:3 Ünite:1Bölüm:Siyer

Peygamberimizin (s.a.s) nasıl bir dost olduğunu söyleyemeyiz?
a) Cömert   b)  Kıskanç
c) Şakacı   d)  Paylaşımcı

Hicret yolculuğu esnasında sevgili Peygamberimizin (s.a.s) yanında 
olan arkadaşı kimdi?

a) Ebu Bekir  b)  Ayşe
c) Ebu Talib   d)  Ömer

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) arkadaşları için kullanı-
lan bir isimlendirmedir?

a) Resûl   b)  Sahabi
c) Muhacir   d)  Nebi

Peygamberimizin (s.a.s) arkadaşlık ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisini söyleyemeyiz?

a) Mescitte bir arkadaşını göremediğinde araştırır, neden ce-
maate katılamadığını sorardı.

b) Arkadaşları hasta olduğunda geçmiş olsun ziyaretine giderdi.
c) Arkadaşlarının yanlış davranışlarını gördüğünde üzülmesin-

ler diye hiç sesini çıkarmazdı.
d) Onların dertlerine üzülür, sıkıntılı zamanlarında yanlarında 

olurdu.

Peygamberimizin (s.a.s) yakın arkadaşlarından Hz. Ebu Bekir ile ilgili 
olarak hangisi yanlıştır?

a) Vefat ettiğinde çok sevgili dostunun, Allah’ın Resûlü’nün 
(s.a.s) yanına defnedildi.

b) Kızı Hz. Ayşe, Peygamberimizle (s.a.s) evlendi.
c) Hz. Peygamber’in (s.a.s) bütün söylediklerine hiç tereddüt et-

meden inanmıştı. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.s) ona “Sıd-
dık” diyordu.

d) Peygamberimizle (s.a.s) birlikte hiçbir savaşa katılamamıştı.

1

2

3

4

5
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Bir Ağaç Bin Sadaka
Bu iki güleç amcanın gayretlerinin sebebi onları çevreleyen sözde saklı. Okuyunca anla-
yacaksınız.

Kur:3 Ünite:1Bölüm:Ahlak
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Bir Hadis Bir Çizgi
Hadisin harfleri, resmin parçaları karışmış. Bulmak da size kalmış! Bu arada size bir ipucu: 
Bütün kelimelerin ilk ve son harfleri yerli yerinde.

Kur:3 Ünite:1Bölüm:Ahlak

17 12
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13Haydi Çöz Bulmacayı!
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Davete Evet 
Diyenler

1 ALİ
2 HATİCE
3 EBU BEKİR
4 ÜMMÜ EYMEN
5 ÖMER
6 ERKAM
7 ZEYD

6

Bir! Bir!
Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed, 
Allah’ın elçisidir.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühü ve resûlü.
La ilahe illallah, Mumahhedun resulllah.
Ben kabul ve ilan ederim ki Allah’tan 
başka ilah yoktur. Ve yine kabul ve 
ilan ederim ki Muhammed O’nun 
kulu ve elçisidir.

7

Hangisi Ne Demek?
kelime-i şehadet getirmek: “Ben kabul ederim 
ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki 
Muhammed (s.a.s) Allah’ın kulu ve resûlüdür.”  sözle-
rini diliyle söyleyip gönülden onaylamak.

namaz kılmak: Şartlarına ve rükünlerine uygun 
olarak namaz ibadetini yerine getirmek.

oruç tutmak: Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için 
ramazan ayında imsak vaktinden iftar vaktine kadar 
bilinçli olarak hiçbir şey yiyip içmemek.

hacca gitmek: Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli 
kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmek.

zekât vermek: Dinimizce zengin sayılan kim-
selerin, mallarının belli bir oranını, Kur’an-ı 
Kerim’de belirtilen hak sahiplerine Allah 
rızası için vermeleri.

12

Kavram, Tanım ve İşlem
Teyemmüm - Suyun bulunmadığı veya herhangi 
bir sebeple kullanılamadığı durumlarda abdest 
yerine temiz toprak ya da benzeri bir maddeyle 
yapılan temizlik. - İki elimizi birden toprak vb. 
temiz bir şeye bir kez vurup ellerimizi silkeleyerek 
yüzümüzü mesh ederiz.

Abdest - Başta namaz olmak üzere bazı ibadetleri 
yerine getirmek için yapılması gereken bir temizlik. 
- Sağ avucumuzun içini ıslatıp başımızı meshederiz.

Gusül - Ağzı, burnu ve bütün vücudu 
yıkamak şeklindeki özel bir abdest çe-
şidi. - Bütün vücudumuzu hiç kuru yer 
kalmayacak şekilde yıkarız.

14

Sabah Ezanının Farkı

N
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2 D
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Mevlâna’nın 7 Öğüdü
1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6- Hoşgörüde deniz gibi ol.
7- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün 
     gibi ol.
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A
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ku Eksik, gedik, kusur ne varsa
hepsi uzaktır O’ndan;
yücedir her şeyden ve herkesten.

Ne öncesi vardır ne sonrası,
hep var olandır O.
Her varlığın varlığı bağlıdır O’na.

Bütün ihtiyaçlar O’ndan istenir,
bütün övgüler O’na sunulur.
Herkesin her ihtiyacını giderir O.

O hiçbir şeye muhtaç değildir,
her şey ve herkes 
muhtaçtır O’na.

Dualar O’na,
yalvarmalar, yakarmalar O’na.

26

Fark Bul

24

YaZoKu
Cennette olanlara şöyle 
denecek: Hep sağlıklı 
olacak, hiç hastalanma-
yacaksınız. Hep yaşa-
yacak, hiç ölmeyecek-
siniz. Nimetler içinde 
yüzeceksiniz. Hiç 
yokluk çekme-
yeceksiniz.
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1. a
2. c
3. b
4. c
5. a
6. b
7. c
8. a
9. c
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Cevap Küpü
1. “Emrin baş üstüne Allah’ım, baş üstüne… Emrin baş 

üstüne ey ortaksız olan! Baş üstüne… Tek öveceğim 
Sensin, tüm övgülerim Sana… Kavuştuğum nimetlerin 
hepsi Senindir, her şey de Senin… Yoktur ortağın Senin…” 
anlamına gelen sözlere verilen isim.TELBİYE

2. Allah’ın insanlar için yeryüzünde kıble kıldığı yapı. KÂBE
3. Bir adı da Beytullah olan küp şeklindeki yapı. KÂBE
4. Arafat’a çıkma zamanı. AREFE GÜNÜ
5. Bir gün öncesinde Arafat’a çıkılan bayram. KURBAN 

BAYRAMI
6. Arafat’tan sonra geçilen ve bayram sabahına kadar bekle-

me yapılan yer. MÜZDELİFE
7. Bayram günlerinde Mina’da yapılan amel. ŞEYTAN 

TAŞLAMA
8. Bayramın birinci gününden itibaren Kâbe’ye dönerek 

yapılan tavafa verilen ad. ZİYARET TAVAFI
9. Telbiyedeki “emret, baş üstüne, buyur” anlamlarına gelen 

ilk kelime. LEBBEYK
10. Güçlü bir saygı uyandıran, kutsi, mukaddes. KUTSAL
11. Hac ibadetinin yerine getirildiği şehir. MEKKE
12. Kâbe’nin bulunduğu şehir. MEKKE
13. Peygamberimizin (s.a.s) doğduğu şehir. MEKKE
14. Hac yapmış kişi. HACI
15. Hacda çıkılan ve bir müddet beklenen dağ. ARAFAT
16. Hacca niyet edip telbiye getirdikten sonra günlük hayat-

ta yapabildiğimiz bazı davranışlarımızdan ve alışkanlıkla-
rımızdan hac süresince uzak durmak. İHRAM

17. Haccın yapılma zamanı. HAC MEVSİMİ
18. Hacerülesved’in bulunduğu köşeden başlayarak 

Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek. TAVAF
19. Hz. Hacer annemizin eşi olan peygamberimiz. İBRAHİM (a.s) 
20. Hz. İsmail (a.s) peygamberimizin babasının adı. İBRAHİM (a.s)
21. Mekke’ye gelen hacıların ihtiyacını karşılayan su. ZEM-

ZEM SUYU 
22. Hz. Hacer ve Hz. İsmail’den (a.s) bize hatıra kalmış su. 

ZEMZEM SUYU
23. Hz. İbrahim (a.s) peygamberimizin oğlunun adı. İSMAİL (a.s)
24. Hz. İbrahim’in (a.s) eşi. HACER
25. Hz. İsmail’in (a.s) annesi. HACER
26. İhrama giren erkek hacıların giydiği, iki parçadan oluşan 

hac kıyafeti. İHRAMLIK
27. İhramlının yapması yasak olan davranışlardan beşi. 

AĞAÇ KESMEK, AVLANMAK, DİKİŞLİ ELBİSE GİYMEK, 
KOKU SÜRÜNMEK, SAÇ SAKAL TIRAŞI OLMAK

28. Hz. Hacer’in telaşla aralarında koşarak su aradığı iki tepe. 
SAFA-MERVE

29. Aralarında toplam yedi kez gidiş geliş yapılan tepeler. 
SAFA-MERVE

30. Sa’y yapılan iki tepe. SAFA-MERVE
31. Kâbe tavaf edilirken hizasına gelindiğinde selam verilen 

taş. HACERÜLESVED
32. Kâbe’nin bir köşesinde bulunan siyah renkli taş. HACE-

RÜLESVED
33. Mekke’den ayrılmadan önce Kâbe’yi son kez selamlama 

amacıyla yapılan tavaf. VEDA TAVAFI 
34. Mekke’nin çevresinde bulunan, hacıların harem bölgeye 

girmek için ihramlıklarını giymeleri gereken sınır nokta-
ları. MİKAT

35. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat adı verilen 
yere gelerek burada bir müddet beklemek. VAKFE

36. Ziyaret tavafının yapılabileceği günler. KURBAN BAY-
RAMI 

37. Safa ve Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak 
üzere yedi kez gidip gelmek. SA’Y

38. Mina’da şeytan taşlamanın yapıldığı günler. 
KURBAN BAYRAMI 

39. Şeytan taşlamanın yapıldığı yer. MİNA

29

1. Birlikte yürürken arkadaşım birden takılıp düşse 
hemen onu yerden kaldırır, temizlenmesine yardım 
ederim.

2. Okuldan eve döndüğümde yemeğin daha pişme-
diğini görünce hemen kolları sıvar anneme yardım 
ederim.

3. Arkadaşım, ödünç verdiğim kitabı bana iyice 
yıpranmış olarak geri getirirse  kitabımın yıpranmış 
olduğuna üzüldüğümü söylerim.

4. Kardeşim, benden aldığı borcu ödemezse panto-
lonumun ceplerini dışarı çıkararak benim de param 
kalmadığını göstermeye çalışırım.

5. Birisinin atmaya çalıştığı çöpün çöp kovasının dışı-
na düştüğünü gördüğümde çöpü alır, çöp kovasına 
atarım.

6. Ağabeyim, işten yorgun argın döndü-
ğünde “Abiciğim, nasılsın?” diye hâlini 
hatırını sorarım.

Nasıl Tamamlardın?

28

Hile yapmaz, kimseyle çekişmezdi.

ŞAHİT - MÜJDELEYİCİ - UYARICI

Sonra Ne Demiş

Hem... Hem... Hem...

32
Kur’an ilk defa, Hz. Peygamber (s.a.s) kırk 
yaşındayken Ramazan ayında, Kadir 
Gecesi’nde Hira Mağarası’nda indirilme-
ye başlanmıştır.

Ne, Ne Zaman, Nerede?

30

Neler Neler?

Oku Bakalım!

YolCami
Köprü

Yine müminler ki emanetlerine ve 
verdikleri söze riayet ederler.
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38Kime ve Ne?

39

Sıkı Takip

Allah için 
duadan daha 
değerli bir 
şey yoktur.

43

Bir Ağaç 
Bin Sadaka

Bir Müslümanın 
diktiği ağaçtan veya 
ektiği ekinden insan 
hayvan ve kuşların 
yedikleri şeyler o 
Müslüman için 
birer sada-
kadır.

41

Nasıl Ama! Eksik Harfler
Sevecen ilgili hassas şefkatli 
sabırlı fedakâr çocuklarıyla 
çocuklaşmış evlat acısıyla 
yüreği yanık bir babaydı 
Peygamberimiz (s.a.s).

Ali
Umame
Hasan
Hüseyin

Ümmü Gülsüm
Muhassin
Zeynep

42
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40Bal Gibi Bulmaca
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Bir Sürü Soru
1. c
2. b

3. a
4. c

5. b
6. d

7. a
8. d

9. a

44

Bir Hadis Bir 
Çizgi
Kim kötü ve çirkin bir 
iş görürse onu eliyle 
düzeltsin. Eğer buna 
gücü yetmiyorsa di-
liyle düzeltsin. Bunu 
da yapamıyorsa 
kalbiyle karşı 
koysun.

1
21

20

17

15

6 7

5 11

3

14

8

13

104

2
12

19

9

16

18


