6.SINIF İLK 4 ÜNİTE İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
1) Kur’an-ı Kerimdeki belli başlı konular nelerdir?
İnanç, ibadet, ahlak, kıssalar.
2) inanç nedir hangi konuları kapsar?
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.
3) İbadet nedir? ibadetlere örnekler veriniz.
Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için yapılan her davranış. Namaz kılmak, oruç tutmak,
büyüklere saygılı olmak, muhtaçlara yardım etmek
4) Ahlak nedir?
iyi davranışlar, güzel huylar
5) Kıssa nedir?3 örnek veriniz Kuran’da kıssaların anlatılma amacı ne olabilir.
Kuran’da anlatılan peygamberlere ve geçmiş milletlere ait hikayeler. İnsanların bu hikayelerde
yaşanan olaylardan ders çıkarması ibret alması için anlatılır.
Hz Eyüp kıssası, Hz Musa kıssası ve Hz İbrahim kıssası
6) Nasr suresininden kendimize hangi sonucu çıkarabiliriz.
Kazandığımız başarılar Allah’ın yardımı sayesinde olmaktadır. Bunu unutmamalı Allah’a hamdetmeli
şükretmeliyiz.
7) Veda hutbesinde yer alan konulardan 3 tanesini
Her insan Allah katında eşittir, Kadın hakları, Malın,canın,namusun mukaddes olduğu ve korunduğu,
Faizin kaldırılması, Kan davalarının kaldırılması
8) Hudeybiye antlaşması kaç yılında kimlerle yapılmıştır.
Hudeybiye antlaşması 628 yılında Mekkeli müşriklerle yapılmıştır.
9) Peygamber efendimiz Medine’de toplumsal barışı sağlamak için ne yapmıştır.
Medine sözleşmesi.
10) Peygamber efendimizin Medine’de yaptığı eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.
Efendimiz mescidi nebiyi yaptırmıştır. Bitişiğine Suffe adında eğitim öğretim faaliyetleri yapılan bir yer
inşa edilmiştir.
11) Mescidi nevebinin faaliyetlerine örnek veriniz.
Eğitim öğretim, ibadet yeri, önemli kararların alındığı, önemli misafirlerin ağırlandığı yer..
12) Hicretin 3 önemli sonucunu yazınız.
Müslümanlar rahatça ibadetlerini yerine getirdi, işkence ve ağır baskılardan kurtuldular, İslam dini
daha hızlı yayılma imkanı buldu.
13) Akabe biyatları nedir.
Medineli Müslümanları gelip Akabe tepesinde peygamberimize biat etmeleri, peygamberimizin
peygamberliği ve liderliğini kabul etmeleri, Onu koruyacaklarına ve sözünü dinleyeceklerine söz
vermeleri.
14) Peygamber efendimiz ilk açık daveti nerede yapmıştır.
Safa tepesinde
15) Peygamber efendimiz ilk daveti kimlere yapmıştı?
ilk olarak yakınlarına
16) Namazın insanlara kazandırdığı alışkanlıklardan 3 tanesini yazınız.
Temizlik alışkanlığı kazandırır, Günahlardan temizleniriz ve Allah’a yakınlaşırız.
17) Bayram namazının hükmü nedir. nasıl kılınır. kaç rekattır.
Vaciptir. Cemaatle kılınır.2 rekattır.

18) Cemaatle kılınması gerekli olan namazlara 3 örnek veriniz.
Cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazı
19) Cuma namazı kimlere farzdır. Nasıl kılınır.
Aklı başında olanlara, Müslüman olanlara, ergenlik çağına gelenlere, Hür olanlara, sağlıklı olanlara
20) 5 vakit namazın rekat sayıları çizelge olarak..
İlk sünnet
Farz
Son sünnet
Sabah Namazı
Öğle Namazı
İkindi Namazı
Akşam Namazı
Yatsı Namazı

2
4
4
4

2
4
4
3
4

Vitir

2
2
2

3

Toplam
4
10
8
5
13

21) Kamette ezandan farklı olan ifade nedir.
Kad kametissalah
22) Ezanı ilk olarak rüyasında kim görmüştür.
Apdullah bin Zeyd ,
23) Namazın kılınış şartlarını yazınız(içindekiler)
İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rüku, secde, kadei ahire
24) Namazın hazırlık şartlarını yazınız(dışındakiler)
Hadesten taharet. Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbali kıble , Vakit, niyet
25) Abdest, boy abdesti ve teyemmümün farzlarını yazınız.
Teyemmüm
1-niyet etmek.
2- Ellerini toprağa sürüp temiz toprağa sürüp önce yüzünü sonra da kolları meshetmek.
Namaz abdesti
1-Elleri ve dirseklere kadar kolları yıkamak
2-Yüzü yıkamak
3-Başın bir bölümünü mesh etmek (ıslak elle başa sürmek)
4-Topuklara kadar ayakları yıkamak.
Boy abdesti (gusül)
1- Ağza su vermek
2- Burna su vermek
3- Bütün vücudu yıkamak
26) Nisa suresinin 103. Ayetini yazınız.
“ …… Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz “ olmuştur.
27) Hutbe hangi namazlarda okunur. hutbe okunan yere ne denir.
Cuma namazı ve bayram namazında okunur. Minber
28) İlahi kitapları ve peygamberleri yazınız.
HZ Muhammed (A.S) =kuran ı kerim, Hz İsa(A.S)=İncil, Hz Davut (A.S)=Zebur, Hz Musa(A.S)=Tevrat

30) Peygamberlerin niteliklerini yazınız.
1. Sıdk (Doğru olmak), 2.Emanet (Güvenilir olmak) 3.Fetanet (Akıllı ve zeki olmak)
4.İsmet (Günah işlemekten kaçınmak), 5.Tebliğ (Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek)

31) Kur’anda geçen 25 peygamberleri yazınız.
1. Adem (A.S.) 2. İdris (A.S.) 3. Nuh (A.S.) 4. Hûd (A.S.)5. Salih (A.S.)
6. İbrahim (A.S.) 7. Lût (A.S.) 8. İsmail (A.S.) 9. İshak (A.S.) 10. Yâkup (A.S.) 11. Yûsuf (A.S.)
12. Eyyup (A.S.) 13. Şuayb (A.S.) 14. Musa (A.S.) 15. Harun (A.S.) 16. Dâvud (A.S.) 17.Süleyman (A.S.)
18. İlyas (A.S.) 19. Elyasa (A.S.) 20. Zülkifl (A.S.) 21. Yûnus (A.S.) 22. Zekeriya (A.S.) 23. Yahya (A.S.) 24.
İsa (A.S.) 25. Muhammed (A.S.)

