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Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Yazalım

Aşağıda verilen ifadelerde hangi kandil gecesinden bahsedildiğini noktalı yere yazınız.

• Sözlükte “doğum, doğum zamanı, doğum yıl dönümü” 
anlamlarına gelir.
• Hicri takvime göre rebîuevvel ayının 12. günüdür.
• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği gecedir.
• Bu gece Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek, onun 
örnek şahsiyetinden ve davranışlarından bahsetmek gerekir.

• Sözlükte “rağbet edilen, çok istenen şey” demektir.
• Hicri takvime göre recep ayının ilk cuma gecesidir.
• Bu gecede dua etmek, Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemek, 
Kur’an-ı Kerim okumak, Hz. Peygamber’e salatüselam 
getirmek ve ibadet etmek tavsiye edilmiştir. 

• Sözlükte “kurtuluş, temize çıkma, uzaklaşma” anlamlarına 
gelir.
• Hicri takvime göre şaban ayının 15. gecesidir.
• Müslümanlar bu gecede günahtan kurtulup Allah’ın (c.c.) 
affını elde etmeyi umarlar.
• Hz. Peygamber, bu geceyi ibadetle geçirmeyi tavsiye etmiştir.

• Sözlükte “hüküm, kıymet, şeref, yücelik” anlamlarına gelir.
• Ramazan ayının 27. gecesidir.
• Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. 
• Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.
• Müslümanlar, bu geceyi ibadet ederek geçirirler. 
• Hz. Peygamber, bu geceye ulaşan Müslümanların “Ey Allah’ım! 
Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla.” (Tirmizî, 
Deavât, 84.) diye dua etmelerini tavsiye etmiştir.

• Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamlarına gelen bir 
kelimedir.
• Hicri takvime göre recep ayının 27. gecesi kutlanır.
• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Allah’ın (c.c.) izniyle 
Mekke’den alınıp Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da 
Allah (c.c.) katına yükseltilmesidir.
• Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.
• Müslümanlar, bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz 
kılarak, Hz. Peygamber’e salat ve selam göndererek 
değerlendirirler.
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Yazalım

1- Kurban Bayramı’nın birinci günü sabah namazından başlanarak bayramın dördüncü 
günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.

5- Ramazan Bayram’ından yaklaşık dört ay on gün sonra Kurban Bayramı kutlanır. 

9- Cuma namazında hutbe okunur, bayram namazlarında ise hutbe okunmaz. 

3- Dedikodu, çekememezlik toplumun birlik ve beraberliğini bozan davranışlardandır.  

7- Cuma namazı evde tek başına da kılınabilen farz bir namazdır. 

11- İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy, güftecisi Osman Zeki Üngör’dür. 

14- Alçak gönüllülük, empati ve öz denetim toplumumuzu ayakta tutan, birlik ve 
beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizdendir. 

2- Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) mübarek gecelerde camiler 
aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere “kandil geceleri” 
denilmiştir. 

6- Kesilen kurbanın eti genellikle üçe bölünür. Bir bölümü fakirlere ve muhtaçlara 
dağıtılır, bir bölümü eve gelen misafirlere ikram edilir, bir bölümü de aile fertleriyle 
birlikte evde tüketilir. 

10- Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin ehl-i beyt kapsamındadır. 

13- Bayram namazı, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra camide cemaatle kılınır. 

4- Üç aylar, hicri aylardan recep, şaban ve ramazan aylarını birlikte ifade eden bir 
tabirdir. 

8- Cuma namazı tek başına 4 rekât kılınan ilk sünnet, cemaatle kılınan 2 rekât farz ve 
yine tek başına kılınan 4 rekât son sünnet olmak üzere 10 rekâttır. 

12- İstiklal Marşı’mız Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunarak oy çokluğuyla millî 
marşımız olarak kabul edilmiştir.

15- İslam dininde hasta olan birini ziyaret etmek, komşu hakkı gözetmek, selamlaşmak, 
hediyeleşmek gibi güzel davranışlar emredilmiştir. İsraf, cimrilik, yalan söylemek, iftira 
etmek, hırsızlık gibi kötülükler ise yasaklanmıştır.
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Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Bulmaca

2. Hz. Peygamber’in ev halkına, aile fertlerine ve yakın akrabalarına 
verilen isim.
5. Gaza eden, savaşa çıkan. Din, vatan, millet gibi kutsal değerleri 
canı pahasına savunan veya savunurken yaralanan kimse.
7. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ramazan ayının 27. gecesi.
9. Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
10. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan özel geceler.
13. Duygudaşlık. İnsanın kendini başkasının yerine koyması, onun 
duygularını anlamaya çalışması.
16. Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürül-
düğü, oradan göğe yükseltilerek Allah’ın (c.c.) ayetlerinin ve olağa-
nüstü nimetlerinin gösterildiği kandilin adı.
18. Gücü yeten Müslümanların, sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak 
ramazan ayının sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü oldukları 
sadaka, fitre.

1. Şahit. Allah yolunda savaşırken veya mücadele ederken can veren 
kimse.
3. Dinî ve millî bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan günler.
4. Bir milletin sahip olduğu ve yaşadığı toprak parçası.
6. Hitap, söylev, demeç. Cuma ve bayram günlerinde insanlara dinî 
bilgi vermek için minberde yapılan konuşmalar.
7. Yakınlaşmak. Kendisiyle Allah’a (c.c.) yaklaşılan şey.
8. Müslümanların oruç tutmakla yükümlü oldukları ay, hicri takvimin 
dokuzuncu ayı.
11. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir milletin sahip olduğu maddi 
ve manevi ögelerin bütünü.
12. Âdet, yol, gidişat. Akıl sahibi insanları kendi istek ve hür iradeleri 
ile iyi olan şeylere götüren ilahi kanunlar.
14. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği kandil gecesinin adı.
15. Müslümanların haftalık toplanma ve bayram günü.
16. Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde 
yaşayan insan topluluğu.
17. Toplayan, bir araya getiren. Müslümanların ibadet amacıyla 
toplandıkları yer.

Soldan 
Sağa

Yukarıdan 
Aşağıya
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Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Gizli Heceler

Aşağıda tanımları verilmiş olan beş harfli kelimeleri bulunuz. Bu kelimeleri tablodaki her kutucuğa 
bir harf gelecek şekilde yazınız. Turuncu kutucuklarda gizlenmiş olan heceleri sırasıyla okuyunuz. 
Ortaya şifre olarak bir cümle çıkacak.

1- Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere 2- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu 
şehir 3- İçinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yerküre, arz, cihan 4- Bir dileğin yerine 
getirilmesi için yalvarma, dua 5- Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla tüm insanlığa gönderilen 
din 6- Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam 7- Bayrağımızda da yer alan, 
Ay’ın ilk günlerinde aldığı yay biçimi 8- Bağışlama, bağışta bulunma 9- Yemekli toplantı 10- 
Gökyüzünün yüksekçe katlarındaki görülebilir duruma gelmiş su buharı kütlesi 11- Ana 
rahmindeki çocuk  12- Denetleme işi, teftiş 13- Bir milletin üzerinde yaşadığı, hâkim olduğu 
toprak, yurt 14- Ramazandaki yemek davetlerinin verildiği vakit 15- İki komşu devletin 
topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut

ŞİFRE
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Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Ortak Harfler

Öncelikle tanımları verilmiş olan beş harfli kelimeleri bulunuz. Aynı satırda yer alan iki kelimenin 
ortak harfini bularak orta alandaki şifre kutusundaki yerlerine yazınız. Yukardan aşağıya doğru 
okuduğunuzda bir şifre çıkacak.

Allah yolunda savaşırken öldürülen 
mümin 

Dinin emir ve tavsiyelerine uymada 
gösterilen titizlik 

Şaban ayının 15. gecesi Mescid-i Nebi’nin hemen bitişiğine 
yapılan eğitim mekânı

Recep ayının 27. gecesi kutlanan 
kandil

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu 
şehir

Allah'ın (c.c.) dost, yardımcı, bağışta 
bulunan anlamındaki ismi 

Bazı ibadet ve törenlerde topluluğa 
yapılan konuşma

Bayrağımızda da yer alan Ay'ın ilk 
günlerindeki yay biçimi

Allah (c.c.) tarafından kendisine kitap 
verilen peygamber

Yemekli toplantı İsrâ olayında Hz. Peygamber'in gittiği 
şehir

İbadet amacıyla yapılmış özel mekân, 
ibadethane

Osmanlıda Mekke ve Medine’ye gönder-
ilen hediyeler 

Güçlü ve yürekli, alp, kahraman Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan 
soyut ölçü, kıymet

Din ve inanç birliği temelinde bir araya 
gelen insan topluluğu

Hicret sırasında muhacirlere kucak açıp 
onları misafir edenler

Kişinin sadece Allah’ın (c.c.) rızasını 
gözeterek yaptığı iş, amel

Yüce Allah'a duyulan minneti dile 
getirme 

Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla 
gönderilen son ilahi din

Bağış, iyilik etme, yardımda bulunma

Hz. Peygamber'in isimlerinden biri İstiklâl Marşı'mızı da yazan millî şarim-
izin soyadı

Başkasının, birine gösterdiği saygının 
dayandığı kişisel değer

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet

Peygamberlerin bildirdiği ilahi bilgi Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri 
ifade eden bir terim

Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, 
eli açıklık, lütuf

Miraçta farz kılınan ibadet

Haramdan uzak durma, kötü söz ve 
işlerden kaçınma

Kur’an-ı Kerim'in ramazan ayında indi-
rilmeye başlandığı gece 

Hz. Peygamber'in şehit olan amcası Allah’ın (c.c.) bazı isimlerinin anlam-
larını düşünerek okumak

ŞİFRE
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Ünite Temel Değerlerimiz

Kazanım
 − Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 − Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
Etkinlik Adı Yinelenen Harfler

Tanımı verilen kavramları bulunuz. Sayıların olduğu kutucuklardan başlayarak soldan sağa doğ-
ru tabloya yerleştiriniz. Tabloda yan yana gelen aynı harfleri işaretleyiniz. Soldan sağa doğru bu 
harfleri tek okuduğunuzda bir şifre çıkacak.

1. Din, vatan, bayrak ve kutsal değerler uğrunda yapılan savaşa katılan ve savaştan sağ dönen kişi 2. 
Ramazan ayında davet verilen yemek 3. Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler  
4. Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu şehir 5. Karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine, fakirlere verilen para 
veya mal 6. Müslümanlara namaz vaktini bildirmek ve onları namaza çağırmak için müezzin tarafından 
yüksek sesle yapılan davet 7. Allah yolunda veya din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşıp 
cihat ederken öldürülen mümin 8. Ramazan ayına özgü kılınan nafile namaz 9. Yüce Allah’a inanmayı 
sistemleştiren toplumsal kurum 10. Hz. Peygamber’in, ehl-i beytten olan damadı 11. Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) bir gece Allah’ın (c.c.) izniyle Mekke’den alınıp Mescid-i Aksâ’ya  götürülmesi 12. Şehit olma durumu 
13. Bir milletin simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde 
kumaş, sancak 14. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ramazan ayının 27. gecesi 15. Müslümanların 
ibadet etmek için toplandıkları yer 16. Bayrağımızda da yer alan, Ay’ın ilk günlerinde aldığı yay biçimi 17. 
Kulu, Allah’ın (c.c.) af ve merhametine yaklaştıran, günahlara düşmekten uzaklaştıran her türlü yardım  
18. Şaban ayının 15. gecesi 19. Müslümanlarca mübarek olan ve topluca ibadet edilen haftanın günü 20. 
Vefat ettiğinde Hz. Peygamber’in odasına defnedildiği eşi 21. Kültürümüzde Hz. Peygamber sevgisinin 
sembolü olan çiçek 22. Zambakgiller familyasından, çok değişik türleri bulunan, mızrak biçiminde uzun 
yapraklı, çok yıllık soğanlı bitki 23. Yüce Allah’ın, Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla insanlığa gönderdiği 
ilahi din 24. Bir yerleşim yerinin Müslüman olduğunu simgeleyen, camilerde müezzinin ezan okuduğu 
yüksek ve ince yapı 25. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel vasıflarını bildiren ve onu öven, çeşitli makamlarda 
bestelenen dinî eserler. 26. Özgürlük 27. Farz olan orucun tutulduğu ay 28. Uyum, karşılıklı anlayış 
ve hoşgörü ile oluşturulan ortam 29. Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri ifade eden bir terim 30. 
Mekke Dönemi’nde Hz. Peygamber’in, Allah (c.c.) katına yükselmesi 31. İnanmak, din adına tebliğ ettiği 
konularda peygamberi doğrulamak 32. Hz. Peygamber’in soyunu devam ettiren torunlarından biri 33. 
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra 34. Bir kimsenin, başkaları 
tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti

ŞİFRE
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1. Hz. Peygamber’in adı anıldığında salavat ge-
tirmek toplumumuzda bir âdet hâline gel-
miştir. İnsanlar, ona olan sevgi ve bağlılıkları-
nı - - - - diyerek dile getirirler. Bu dua ifadesi, 
“Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve onun ailesine 
salat ve selam et.” anlamına gelir. 
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifa-
delerden hangisi getirilmelidir?
A) Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlüllah
B) Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ 

âli Muhammed
C) Eûzü billâhi minneşşeytânirracim Bismil-

lâhirrahmânirrahîm
D) Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abdühû ve resûlüh

3. Cuma kelimesi “toplamak, bir araya getir-
mek, toplanılan gün” anlamına gelir. Dinimiz-
de cuma günü, Müslümanların bir araya gelip 
haftalık görüşmelerini gerçekleştirdikleri özel 
bir toplanma ve bayram günüdür. Dolayısıy-
la bu gün kılınan cuma namazı, bireysel ve 
toplumsal açıdan Müslümanlar için büyük bir 
öneme sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi cuma na-
mazının toplumsal faydalarından birisi de-
ğildir?
A) Toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirir.
B) Toplumda kaynaşma ve bütünleşmeye 

katkı sağlar.
C) Müslümanlar arasındaki dostluk ve kar-

deşlik bağlarını güçlendirir.
D) Müslümanların dinî, ahlaki konularda 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

2. İslam dininde insanlar zenginlik, makam, mev-
ki, şekil, soy sop gibi özellikleriyle değerlen-
dirilmez. Herkes Allah (c.c.) karşısında eşittir. 
Yüce Allah’a gönülden bağlı olan, itaat eden, 
inancında ve davranışlarında samimi olmaya 
çalışan her insan, Allah (c.c.) katında değerlidir. 
Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisinde 
dile getirilmektedir?
A) “Kuşkusuz Allah katında din İs-

lam’dır...” (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.)
B) “... şüphesiz, Allah katında en değerliniz, 

O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. 
Allah bilendir, haberdardır.” (Hucurât su-
resi, 13. ayet.)  

C) “... iyilikte ve kötülükten sakınmakta yar-
dımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmek-
te yardımlaşmayın...” (Mâide suresi, 2. 
ayet.)

D) “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerini-
zin ve renklerinizin farklı olması da O’nun 
(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 
Şüphesiz bunda bilenler için elbette ib-
retler vardır.” (Rûm suresi, 22. ayet.)

4. Dinî bayramlar, toplumsal bütünleşmeye katkı 
sağlar. Ramazan ve Kurban Bayramları; birlik 
beraberlik duygusunu pekiştiren, yardımlaşma 
ve dayanışmanın arttığı, insanların birbirlerini 
ziyarette bulunduğu özel günlerdir. 
Buna göre dinî bayramlarla ilgili;
I.   Hicretin ikinci yılından beri kutlanmaktadır.
II.  Yetim ve yoksulların gözetildiği özel za-
manlardır. 
III. Bir araya gelinip ikram ve ziyafetlerin ya-
pıldığı günlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
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9. 	− Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği 
gecedir.

	− Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu 
bildirilen gecedir.

	− Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) 
izniyle Mekke’den alınıp Kudüs’teki Mes-
cid-i Aksâ’ya, oradan da Allah (c.c.) katına 
yükseltildiği gecedir.

Hakkında bilgi verilen kandil geceleri, aşağı-
daki seçeneklerden hangisinde sırasıyla ve-
rilmiştir? 
A) Mevlit - Kadir - Berat
B) Mevlit - Miraç - Kadir
C) Kadir - Mevlit - Regaip
D) Mevlit - Kadir - Miraç 

5. I.   Zekât ve fitre verilir. 
II.  Teşrik tekbirleri getirilir.
III. Kurban kesilip yoksullara dağıtılır.
ifadelerinden hangileri sadece Kurban Bay-
ramı’na aittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6. Kelime olarak âdet, yol, gidişat anlamına gelir. 
Terim olarak ise akıl sahibi insanları kendi 
istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere 
götüren ilahi kanunlardır.
Bu metinde tanımı verilen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Din
B) Ahlak
C) Değer
D) Maneviyat

7. İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluş-
turmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Bu 
değerler sayesinde bireyler birbirlerine sevgi, 
saygı, müsamaha ile bakar ve bir arada yaşa-
ma kültürü geliştirir. Beraberliğin sağlanma-
sı, dinî ve millî değerlerin yaşanabilmesine 
bağlıdır. İslam dini, inananlar arasında birlik 
beraberlik duygusu oluşturmayı amaçlar ve 
bunun sürdürülmesine büyük önem verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinî de-
ğerlerden biri değildir?
A) Bayrak sevgisi
B) Allah sevgisi
C) Ehl-i beyt sevgisi
D) Peygamber sevgisi

8. İslam dini hem bireysel hem de toplumsal 
olarak insana yol gösterir. Bir Müslüman’ın 
dünyasında din ile ilgisi olmayan hiçbir 
konu yoktur. Beslenme, temizlik, spor ve 
sağlık, çalışma ve dinlenme, insan ilişkileri, 
toplumsal sorunlar, doğal olaylar ve daha 
başka akla gelebilecek her konunun dinî bir 
anlam ve boyutu vardır. Aynı şekilde namaz, 
oruç, hac, zekât ve sadaka gibi ibadetlerin 
her birinin de bedensel, toplumsal ve sosyal 
bir yönü vardır. 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metni 
özetlemektedir?
A) İslam dini hayatın bütününü kuşatır.
B) İslam dini bireysel hayata öncelik verir.
C) Toplum içinde yaşayan insan daha de-

ğerlidir.
D) İbadetler fayda sağladığı için yerine 

getirilmelidir.
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11. Toplumu birleştiren temel değerlerden biri, 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgidir. 
Ona olan sevgi, saygı ve bağlılık her fırsatta 
gösterilmiştir. Bu nedenle Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) isimleri çocuklara sıklıkla verilerek Hz. 
Peygamber’in adını yaşatmak amaçlanmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri 
değildir?
A) Ahmet
B) Hikmet
C) Mahmut
D) Mustafa 

13. Milletimiz hem Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
hem de ehl-i beyte olan sevgi ve saygısının 
bir gereği olarak Peygamber soyundan ge-
lenlere hürmet etmiştir. Osmanlı padişahı 
Yıldırım Beyazıt zamanında, Hz. Peygam-
ber’in soyundan gelenlerin isimlerinin doğru 
bir şekilde tespit edilebilmesi için bir kurum 
oluşturulmuştur. Bu kurumun Peygamber so-
yundan gelenlerin doğum ve ölümlerini tes-
pit etmek, haklarını korumak gibi görevleri 
vardı.
Bu metinde bahsedilen kurum aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Şerif
B) Seyyid
C) Hüseynîler
D) Nakibu’l-Eşraf

14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütün-
leşmeye katkı sağlayan ayetlere örnek gös-
terilemez?
A) “Eğer bir fasık size bir haber getirirse 

onun doğruluğunu araştırın…” (Hucurât 
suresi, 6. ayet.)

B) “Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı 
anmaktan alıkoymasın…” (Münâfikûn 
suresi, 9. ayet.)

C) “Yine onlar (o müminler), emanetlerini 
ve sözlerini yerine getirirler.” (Mü’minûn 
suresi, 8. ayet.)

D) “Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle 
şahitlik eden kimseler olun…” (Mâide 
suresi, 8. ayet.)

12. Peygamber geceleyin yürüdü,
Mescid-i Aksâ’ya götürüldü.  
Yükselince Allah’ın katına,
Müminler kavuştu namazına.
Yukarıdaki dörtlükte hangi kavramlardan 
bahsedilmektedir?
A) İsrâ ve miraç
B) Ezan ve mescit 
C) Kadir ve kandil
D) Vahiy ve tebliğ

10. Ehl-i beyt, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ev halkı 
için kullanılan bir kavramdır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Pey-
gamber’in ehl-i beytinden değildir?
A) Kızı Hz. Fâtıma
B) Damadı Hz. Ali
C) Kuzeni Hz. Cafer
D) Torunu Hz. Hasan
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1- B

2- B

3- D

4- C

5- C

6- A

7- A

8- A

9- D

10- C

11- B

12- A

13- D

14- B

15- B

16- B

Cevap Anahtarı

15. Yandı o kandil, 
Hadi bunu bil: 
Emredildi farz, 
Beş vakit namaz.   
Aşağıdakilerden hangisi bu bilmecenin ce-
vabıdır?
A) Berat Kandili
B) Miraç Kandili
C) Mevlit Kandili
D) Regâip Kandili

16. Aşağıdakilerden hangisi dinin toplum haya-
tındaki yerini ve önemini gösteren örnekler-
den biri olamaz?
A) Cenazeler için minarelerden sela okunma-

sı
B) Düğünlerde gelin ve damada takı takılması
C) Namaz vakitlerinin ezan okunarak bildi-

rilmesi
D) İftar sofralarında komşu ve akrabaların 

ağırlanması
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• Sözlükte “doğum, doğum zamanı, doğum yıl dönümü” 
anlamlarına gelir.
• Hicri takvime göre rebîuevvel ayının 12. günüdür.
• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği gecedir.
• Bu gece Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek, onun 
örnek şahsiyetinden ve davranışlarından bahsetmek gerekir.

• Sözlükte “rağbet edilen, çok istenen şey” demektir.
• Hicri takvime göre recep ayının ilk cuma gecesidir.
• Bu gecede dua etmek, Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemek, 
Kur’an-ı Kerim okumak, Hz. Peygamber’e salatüselam 
getirmek ve ibadet etmek tavsiye edilmiştir. 

• Sözlükte “kurtuluş, temize çıkma, uzaklaşma” anlamlarına 
gelir.
• Hicri takvime göre şaban ayının 15. gecesidir.
• Müslümanlar bu gecede günahtan kurtulup Allah’ın (c.c.) 
affını elde etmeyi umarlar.
• Hz. Peygamber, bu geceyi ibadetle geçirmeyi tavsiye etmiştir.

• Sözlükte “hüküm, kıymet, şeref, yücelik” anlamlarına gelir.
• Ramazan ayının 27. gecesidir.
• Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. 
• Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.
• Müslümanlar, bu geceyi ibadet ederek geçirirler. 
• Hz. Peygamber, bu geceye ulaşan Müslümanların “Ey Allah’ım! 
Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla.” (Tirmizî, 
Deavât, 84.) diye dua etmelerini tavsiye etmiştir.

• Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamlarına gelen bir 
kelimedir.
• Hicri takvime göre recep ayının 27. gecesi kutlanır.
• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Allah’ın (c.c.) izniyle 
Mekke’den alınıp Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da 
Allah (c.c.) katına yükseltilmesidir.
• Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.
• Müslümanlar, bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz 
kılarak, Hz. Peygamber’e salat ve selam göndererek 
değerlendirirler.

Mevlit 
Kandili 

Regaip 
Kandili 

Miraç  
Kandili 

Berat 
Kandili 

Kadir 
Gecesi

1- Kurban Bayramı’nın birinci günü sabah namazından başlanarak bayramın dördüncü 
günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.

5- Ramazan Bayram’ından yaklaşık dört ay on gün sonra Kurban Bayramı kutlanır. 

9- Cuma namazında hutbe okunur, bayram namazlarında ise hutbe okunmaz. 

3- Dedikodu, çekememezlik toplumun birlik ve beraberliğini bozan davranışlardandır.  

7- Cuma namazı evde tek başına da kılınabilen farz bir namazdır. 

11- İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy, güftecisi Osman Zeki Üngör’dür. 

14- Alçak gönüllülük, empati ve öz denetim toplumumuzu ayakta tutan, birlik ve 
beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizdendir. 

2- Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) mübarek gecelerde camiler 
aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere “kandil geceleri” 
denilmiştir. 

6- Kesilen kurbanın eti genellikle üçe bölünür. Bir bölümü fakirlere ve muhtaçlara 
dağıtılır, bir bölümü eve gelen misafirlere ikram edilir, bir bölümü de aile fertleriyle 
birlikte evde tüketilir. 

10- Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin ehl-i beyt kapsamındadır. 

13- Bayram namazı, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra camide cemaatle kılınır. 

4- Üç aylar, hicri aylardan recep, şaban ve ramazan aylarını birlikte ifade eden bir 
tabirdir. 

8- Cuma namazı tek başına 4 rekât kılınan ilk sünnet, cemaatle kılınan 2 rekât farz ve 
yine tek başına kılınan 4 rekât son sünnet olmak üzere 10 rekâttır. 

12- İstiklal Marşı’mız Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunarak oy çokluğuyla millî 
marşımız olarak kabul edilmiştir.

15- İslam dininde hasta olan birini ziyaret etmek, komşu hakkı gözetmek, selamlaşmak, 
hediyeleşmek gibi güzel davranışlar emredilmiştir. İsraf, cimrilik, yalan söylemek, iftira 
etmek, hırsızlık gibi kötülükler ise yasaklanmıştır.
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2. EHLİBEYT
5. GAZİ
7. KADİR
9. NAAT
10. KANDİL
13. EMPATİ
16. MİRAÇ
18. FITIRSADAKASI

1. ŞEHİT
3. BAYRAM
4. VATAN
6. HUTBE
7. KURBAN
8. RAMAZAN
11. DEĞER
12. DİN
14. MEVLİT
15. CUMA
16. MİLLET
17. CAMİ

Soldan 
Sağa

Yukarıdan 
Aşağıya

ŞİFRE

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cevap Anahtarı

14

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı

Allah yolunda savaşırken öldürülen 
mümin ŞEHİT T TAKVA Dinin emir ve tavsiyelerine uymada 

gösterilen titizlik 
Şaban ayının 15. gecesi BERAT E SUFFE Mescid-i Nebi’nin hemen bitişiğine 

yapılan eğitim mekânı
Recep ayının 27. gecesi kutlanan 
kandil MİRAÇ M MEKKE Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu 

şehir
Allah'ın (c.c.) dost, yardımcı, bağışta 
bulunan anlamındaki ismi MEVLA E HUTBE Bazı ibadet ve törenlerde topluluğa 

yapılan konuşma
Bayrağımızda da yer alan Ay'ın ilk 
günlerindeki yay biçimi HİLAL L RESUL Allah (c.c.) tarafından kendisine kitap 

verilen peygamber
Yemekli toplantı DAVET D KUDÜS İsrâ olayında Hz. Peygamber'in gittiği 

şehir
İbadet amacıyla yapılmış özel mekân, 
ibadethane MABET E SURRE Osmanlıda Mekke ve Medine’ye gönder-

ilen hediyeler 
Güçlü ve yürekli, alp, kahraman YİĞİT Ğ DEĞER Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan 

soyut ölçü, kıymet
Din ve inanç birliği temelinde bir 
araya gelen insan topluluğu ÜMMET E ENSAR Hicret sırasında muhacirlere kucak 

açıp onları misafir edenler
Kişinin sadece Allah’ın (c.c.) rızasını 
gözeterek yaptığı iş, amel HAYIR R ŞÜKÜR Yüce Allah'a duyulan minneti dile 

getirme 
Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla 
gönderilen son ilahi din İSLAM L LÜTUF Bağış, iyilik etme, yardımda bulunma

Hz. Peygamber'in isimlerinden biri AHMET E ERSOY İstiklâl Marşı'mızı da yazan millî şarim-
izin soyadı

Başkasının, birine gösterdiği saygının 
dayandığı kişisel değer ŞEREF R ÇAĞRI Birinin bir yere gelmesini isteme, davet

Peygamberlerin bildirdiği ilahi bilgi VAHİY İ ŞERİF Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri 
ifade eden bir terim

Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, 
eli açıklık, lütuf KEREM M NAMAZ Miraçta farz kılınan ibadet

Haramdan uzak durma, kötü söz ve 
işlerden kaçınma İFFET İ KADİR Kur’an-ı Kerim'in ramazan ayında indi-

rilmeye başlandığı gece 
Hz. Peygamber'in şehit olan amcası HAMZA Z ZİKİR Allah’ın (c.c.) bazı isimlerinin anlam-

larını düşünerek okumak

ŞİFRE

ŞİFRE: İstiklal Marşı

1- Gazi
2- İftar
3- Bayram
4- Kudüs
5- Sadaka
6- Ezan
7- Şehit
8- Teravih
9- Din

19- Cuma
20- Aişe
21- Gül
22- Lale
23- İslam
24- Minare
25- Naat 
26- Hürriyet
27- Ramazan

10- Ali
11- İsra
12- Şehitlik
13- Bayrak
14- Kadir
15- Cami
16- Hilal
17- Lütu
18- Berat

28- Barış 
29- Şerif
30- Miraç  
31- İman 
32- Hasan
33- Anı
34- Irz
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