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SOLDAN SAĞA

1 Dini konular üzerinde konuşup, sohbet etmek

2 Topluluğa namaz kıldıran kimse

3 Dinin direği olan bir ibadettir.

4 Dinde yapılması kesinlikle istenilen terki de kesinikle yasaklanan işlerdir.

5 İmamın namaz kıldırmak için durduğu kıbleye bakan içi oyuk yer.
6 Cuma ve bayram namazlarında imamın minberden cemaati bilgilendirmek için yaptığı konuşma
7 Namazın son oturuşunda okunan dualar

8 Peygamber (sav)' in dünyaya geldiği kutlu şehir.

9 Namaz kılarken döndüğümüz bölgeye verilen genel ad

10 İhrama girerek senenin belirli günlerinde Kabeyi ziyaret etmek ve Arafatta vakfe yapmak suretiyle yapılan ibadet

11 Ramazan ayında yerine getirilen farz ibadet
12 Yüce Allah’ın rızasını sevgisini kazandıran faydalı iş ve davranışlar

13 Minarelerde bulunan ve ezan okumak için yapılmış çıkıntılı yer

14 Farz kadar kesin olmamakla beraber mükeleflerden yapmaları istenilen işler

YUKARIDAN AŞAĞI

1 Dini konularda nasihat, öğüt veren kimse

4 En geç bayram namazından önce verilmesi gereken vacib olan sadaka

6 Hac görevini yerine getiren kimse

7 Onbir ayın sultanı olarak kabul edilen ay

9 Vaiz efendinin Cuma , bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı yer

15 Allaha yaklaşmak amacı ile belli bir hayvanı kesmek suretiyle yapılan ibadet

16 Cuma ve bayram günlerinde imamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli yer.

17 Camilerde ezan okumak için çıkılan kuleye benzeyen yer.

18 Zengin olan müslümanların mallarının 1/40'ını vererek yapılan ibadet

19 Dinî görevleri ve  amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmek
20 Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık
21 Müslümanların toplu halde ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlar

22 Camide müezzinlik yapan kimsenin bulunduğu yer

23 Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılmış olan ilk bina
24 Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimse
25 Peygamber (sav)' in farz ve vacib dışında ibadet maksadıyla yaptığı işler

5. SINIF 3. ÜNİTE İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM


