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KÜÇÜK KİRAZ

Ben küçücük bir kiraz tanesiydim. Kıpkırmızı yanaklarım vardı. 
Ya tadım... Tadım da çok güzeldi. Mahalledeki tüm çocuklar kızar-
mamı sabırsızlıkla beklediler. 

Bir sabah Selim adında küçük bir çocuk beni dalımdan kopar-
dı. “Bismillah” diyerek beni ısırdı. “Bismillah” dediği için hiç canım 
yanmamıştı. 

Selim beni ağzında gezdirirken bir yandan da beni yaratan 
Yüce Allah’ı düşünüp “Allah’ım Sen çok büyüksün. Bizleri unut-
muyor, binlerce tür yiyecekle bizleri sevindiriyorsun!” dedi. Ben, 
Allah’ı insanlara hatırlatmak için yaratılmıştım. 
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Selim beni yuttuktan sonra:
“Elhamdülillah.” dedi. 
Buna da çok sevinmiştim. Çünkü “Elhamdülillah” demekle beni 

yaratan Allah’a teşekkür ediyordu. Çekirdeğim hâlâ Selim’in ağ-
zındaydı. Aklına güzel bir fikir geldi.

“Şimdi ben bu tohumu toprağa ekersem önce bir fidanım ola-
cak. Sonra kocaman bir kiraz ağacım olacak. Herkese kiraz ikram 
ederim.” diye kendi kendine düşündü.

Sonra düşündüklerini yaptı. “Bismillah” diyerek beni toprağa göm-
dü. Fidan olmam için dua etti. Toprağımı sulamayı ihmal etmedi. 

Ben de, “Bismillah” deyip çekirdeğimi çatlatarak içerisinden 
çık tım. Yapraklarımı topraktan dışarı çıkardım. Artık çok ihtiyacım 
olan Güneş’i de görüyordum. Ona selâm verdim. O da beni gü-
ler yüzle karşıladı. Allah benim nasıl büyüyeceğimi, yapraklarımın 
nasıl olacağını çekirdeğime yazmıştı. Ben de bu yazılı bilgileri ek-
siksiz yerine getirdim. 

Günler geçti. Büyüyen bir fidandım artık. Selim’i de 
çok seviyordum. Çünkü o, beni toprağa ekerek, bana 
ileride başka insanlara yemiş olma şansı tanımıştı.

Hayallerim çok büyüktü. Annem gibi büyük bir kiraz 
ağacı olacaktım. Allah’ın izniyle kıpkırmızı kirazlarım 
olacaktı. Bazı çocuklar tadıma bakacak, bazıları da 
beni küpe gibi kulaklarına asacaklardı.
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ARMAĞAN
Ellerim,
Gökyüzü,
Annem,
Kuşlar,
Evimiz,
Pencerem,
Deniz,
Kardeşim,
Babam,
Çiçeklerimiz,
Hepsi senin armağanın, 
Allah’ım!
Hepsi senin armağanın.

             Selim EREN
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Ayakları su içer,
Üstünden gelen geçer.

Ben yazarım o bozar
Hep zararlı çıkar.

Ufacık mermer taşı,
Ne kulpu var ne başı.
Pişirirsen aş olur,
Pişirmezsen kuş olur.

Bahçede yeşil,
Bakkalda siyah,
Evde kırmızı.

 1.Silgi   2. Çay   3.Köprü    4.Yumurta    5.Karpuz

4

3

2

1

B i l m e c e l e r

Allah yapar yapısını,
Bıçak açar kapısını.

5
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“Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden 

abduhu ve resûlühü”

Annesi Ebrar’a, Müslüman olmanın ilk şartının “Kelime-i Şeha-
det Getirmek” olduğunu söyledi. Ebrar, kelime-i şehadetin ne ol-
duğunu öğrenmek için dedesinin evine gidecek.

Ebrar’a en kısa yolu bulabilmesi için yardım 
eder misiniz? 
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HAREKETLİ RESİMLER
Aşağıdaki resim üzerinde gözünüzü sağa ve sola gezdiriniz. 

Şekillerin döndüğünü fark edebilecek misiniz?
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Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurabilir misiniz?
İpucu kelimeler aşağıda verilmiştir.

1. Bir günde ................ vakit namaz kılınır.

2. Yüce Allah’a verdikleri için teşekkür etmeye 

 .......................... denir.          

3. Sevgili Peygamberimizin sütannesinin adı

 ...............................’dir.

4. Sevgili Peygamberimizin babasının adı

 .........................................’dır.

5. Zenginlerin, varlıklarının bir kısmını fakirlere vermesine 

 .......................... denir.

6. Ramazanda yatsıyla birlikte kılınan namazın adı

 .................................... dir.

7. Sevgili Peygamberimiz ..........................’de 

 doğmuştur.

A B D U L L A H B E Ş

T E R A V İ HM E K K E H A L İ M E

Z E K Â T

Ş Ü K Ü R
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Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resimde 
gördüklerinizi kısaca yazınız.
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İLK MÜSLÜMAN ÇOCUK

Bir gün Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hatice annemizle bir-
likte namaz kılıyordu. Onlar namaz kılarken Hazreti Ali odaya 
girdi ve onları seyretmeye başla-
dı. Namazları bitince Peygamber 
Efendimize sordu:

– Ya Muhammed, bu nedir? 
Sevgili Peygamberimiz de:
– Bu, Allah’ın seçtiği ve pey-

gamberini gönderdiği dindir. Seni, 
eşi ve benzeri olmayan ve bir olan 
Allah’ın yoluna, O’na ibadet etme-
ye çağırıyorum.

Hazreti Ali:
– Bu, daha önce hiç duymadı-

ğım bir şeydir. İzin verirseniz ba-
bam Ebu Talib’e bir danışayım.

Peygamber Efendimiz insan-
ları henüz, İslâm’a açıktan davet 
etmiyordu. Hazreti Ali’nin bu ko-
nuyu Ebu Talib’e anlatmasını is-
temiyordu. Hazreti Ali’ye:

– Ya Ali, eğer Müslüman olmu-
yorsan bu konuda kimseye bir 
şey söyleme, dedi.

Hazreti Ali, odasına girdi ve 
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sabaha kadar düşündü. Sevgili Peygamberimizin yalan söy-
lemeyeceğini biliyordu. İnsanlar O’nu güvenilir insan anlamına 
gelen “el-Emin” olarak adlandırmışlardı. O, kendisini Allah’a 

ibadet etmeye çağırıyordu. Sonra 
Allah, Hazreti Ali’nin kalbine İslâ-
m’ı yerleştirdi. O gece sabahı zor 
etti. Sabah Peygamber Efendimizin 
yanına gitti ve:

– Ey Muhammed, dün bana ne 
teklif etmiştin, diye sordu:

Peygamber Efendimiz:
– Tek olan, ortağı olmayan Al-

lah’tan başka ilâh olmadığına ina-
nacaksın. Allah’a iman edeceksin, 
dedi.

Hazreti Ali:
– Ey Muhammed! Senden işit-

tiklerime inanıyor, davetini kabul 
ediyorum, “Eşhedü en lâ ilâhe il-
lallah ve eşhedü enne Muhamme-
den abduhu ve resûlühü” diyerek 
Müslüman oldu.

 Hazreti Ali, Müslüman oldu-
ğunda henüz on yaşlarında bir 
çocuktu. Peygamber Efendimizin 
yanında sayısız kahramanlıklar 

gösterdi. 
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GÜZEL DAVRANIŞLAR
Yemeğe“Bismillâhirrahmânirrahîm” 

diyerek başlamak güzel bir davranıştır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm, “Rahman ve 
Rahim olan Allah’ın adıyla” demektir.

Bismillah

Yemekte gereksiz yere konuşmama-
lıyız. Konuşacaksak elimizle ağzımızı 
kapatmalıyız.

Tabağımıza aldığımız bütün yemekleri 
bitirmeliyiz. Bitiremediğimiz yemekler is-
raf olur. Dünyada onca aç insan varken 
israf, yanlış bir davranıştır. Çünkü Yüce 
Allah israf edenleri sevmez.

Yemeğimizi erken bitirmişsek masa-
dan kalkmak için anne ya da babamız-
dan izin istemeliyiz.
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KELİME AVI

Aşağıda renklerle ayrılmış kelimeleri sağ tarafa yazınız. (Sarı 
renkler hariç)

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Yanda verilen kelimeleri tablodan bularak kutu içerisine alınız.
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  Camiler Müslümanlar için en kutsal mekânlardan biridir. Yüce 
Allah’a ibadet edilen bu mekânlar yeryüzündeki en güzel binalardır.

 Sol tarafta verilen camileri sağdaki gölgeleriyle eşleştiriniz.
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Resimlerin altındaki işlemleri yapınız. Bulmacada sonuçların 
bulunduğu kutucuğa resmin adını yazınız.

Resimli Bulmaca

21

9+3=...

2+3=...

18–17=...

11+4=...

5+8=...

4+5=...

11–3=...

18–2=...
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MİNİK SECCADEM

Annem hep benimle oynasın istiyordum. Ama annem bazen 
mutfağa gidiyor, uzun süre yemek hazırlamak için orada kalıyor-
du. Buna çok üzülüyordum. Bir de namaz kılmaya uzun zaman 
ayırıyordu. 

Bir gün anneme:
– Anneciğim, hep namaz kılıyorsun. Benimle az oynuyorsun, de-

dim.
Annem de:
– Sevgili yavrum, namaz kılmak bizleri yaratan Yüce Allah’ın 

emridir. Bizi büyüten, yiyecekler veren ve koruyan O’dur. Öyleyse 
Allah’ın bizden istediklerini yerine getirmeliyiz. 

– Ben de seninle namaz kılabilir miyim, diye anneme sordum.
Annem buna çok sevinmişti:

– Tabiî yavrucuğum. Benim yanımda durur, yaptıklarımı yapar-
sın, dedi. 

O günden sonra annemle birlikte namaz kılmaya başladım. O 
eğilince eğiliyor, onunla birlikte secdeye gidiyordum. 
Namazdan sonra dua etmek de 
çok hoşuma gidiyordu. Ba-
zen de yaramazlık yapıyor-
dum. Annemin avuçların-
dan bir şeyler alıyormuş 
gibi yapıyor, “Dualarını al-
dım.” diyordum. 

Namaz kılmama ba-
bam da çok sevindi. Bana 
küçük bir seccade aldı. 
Annem de benim için bu 
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seccadenin kenarlarını ördü. Her ikisine de teşekkür ettim. Ama on-
ların benden bir istekleri varmış: “Namaz kıldıktan sonra onlara dua 
etmem.” 

Ben de bir çocuk şarkısından öğrendiğim duayı ettim.

Rabbim hep sev onları,
Ayırma rahmetinden,
Cennet’te cemalinden.
Rabbim hep sev onları
Ayırma Cennet’inden,
Cennet’te de birbirimizden.

Artık babam ve annemle ödeşmiştik. Bir de namaz kılarken oku-
yacağım sûrelerin hepsini öğrenebilsem... Onları da yaz tatilinde 

ezberleyeceğim, inşallah.
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LOKMA KUŞLARI 
Günde üç öğün
Başlar bir oyun
Annemin pişirdiği
En lezzetli yemekler
Sofrada bizi bekler
Besmeleyi çekince
Uçar lokma kuşları
Dolaşır beşer onar
Gelir lokma kuşları
Ben de iştahla yerim
Anneme teşekkürler,
Allah’ıma şükrederim.

Bestami Yazgan
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Topluluk içinde yüksek sesle konuşmamalıyız. 
Bağırıp çağırmamalıyız.

Her zaman kibar ve nazik olmalı, 
“Teşekkür ederim. Özür dilerim.” 
gibi kelimeleri sık kullanmalıyız.

Konuşan birinin sözünü kes-
memeliyiz.

Ortak kullanılan yerleri (WC, Lavabo...) te-
miz bırakmalıyız.

Yeni aldığımız kıyafet ya da bir eşya 
için arkadaşlarımızı kıskandırmaya 
çalışmamalıyız.

Televizyon, bilgisayar veya müzik setinin sesini, kom-
şularımızı rahatsız edecek kadar açmamalıyız.

Görgü Kuralları
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Güneş henüz 
doğmadı. Etraf 
biraz karanlık.

Namazların kılınış sırasına göre harfleri aşağıya yazınız. Şifre-

nizi bu şekilde bulabilirsiniz.

RESİMLERİ SIRALAYALIM
Namaz günde 5 kez kılınır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve 

yatsıdır. Aşağıda bu namazlarla ilgili zamanlar verilmiştir. Resimle-
rin altlarındaki kutuya kılınış sıralarını  ve namaz adlarını yazınız.

1 2 3 4 5
ŞİFRE

N

Güneş batalı 
yaklaşık iki 
saat oldu.

Güneş hemen
şimdi battı.

Güneşin batmasına 
daha 2 saatten

fazla zaman var.

Güneş tam 
tepede. Günün 
en sıcak vakti.

ZM

A A

N1 Sabah Namazı
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ÍYÍLÍK DEFTERÍM

28

Çevremizdeki insanlara yaptı-
ğımız karşılıksız yardımlara iyilik 
denir. Sevgili Peygamberimiz çev-
resindeki insanlara çok yardım 
ederdi.  Bizler de ailemizden baş-
layarak çevremizdeki insanlara 
yardım etmeliyiz.

Siz de yaptığınız iyilikleri aşağıya yazmaya ne dersiniz?  Ba-
kalım ne kadar iyiliksever bir çocuksunuz. 



Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resim-
de gördüklerinizi kısaca yazınız.
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RAMAZAN DAVULU
Bir gece şiddetli bir gürültüyle uyandım. Bir davul sesi geliyor-

du. “Güm, güm, güm…” Penceremden içeri henüz güneş girme-
mişti. Demek ki sabah olmamıştı. Millî bayram da değildi. Bu ne 
olabilir ki, diye düşünürken bir de şarkı sözüne benzer bir ses ek-
lendi davul sesine. 

Kavuştuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana. 

Pilavın kokusu var,
Maninin arkası var,
Bahşişimi yollayın.
Gözümün uykusu var.

Olanlardan anne ve babamı haberdar etmek istiyordum. Odam-
dan çıkarken mutfağın ışığının yandığını gördüm. Bir de ne göre-
yim; annem mutfakta yemek hazırlamıyor mu? 

– Anneciğim, gecenin bu saatinde yemek hazırlamak da nere-
den çıktı, dedim.

Annem gülümseyerek:
– Henüz uyanamadın herhalde güzel kızım. Bugün Ramazan’ın 

ilk günü. Dün akşam konuştuk ya. Yarın oruç tutacağız. Onun için 
sahur yemeğini hazırlıyorum, dedi. 

Uyku sersemliğinden kurtulunca olanları anladım. Bugün mü-
barek Ramazan’ın ilk günüydü. Daha önceki senelerde Ramazan 
ayında davul sesini hiç duymamıştım. Benim için çok eğlenceliy-
di. Mutfak kapısına yaslanmış öylece beklerken annem:

– Güzel kızım, vakit çıkacak. Haydi babanı kaldır!
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— Zevkle anneciğim, diyerek babama seslendim. “Babacığım, 
sahur yemeği hazır.”

Babam da şaşırmıştı. Bu saatte uyuyor olmam gerekirdi. Sahur 
yemeğine ben de katıldım. O güne kadar yediğim en zevkli ye-
mekti. Televizyonda hemen hemen bütün kanallarda oruçla ilgili 
programlar vardı.

Yemekten sonra:

 — Babacığım yarın ben de oruç tutmak isti-
yorum. Lütfen, lütfen, diye tutturdum. 

Babamdan öğleye kadar oruç tutmak için 
izin almıştım. Büyüyünce tam gün tutabilecek-
mişim. Büyümem için iyi beslenmem gerek. 

Bir an önce büyümek için sabırsızlanıyorum.
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İftardaki naz,

Allah’a niyaz

Bir anlatılmaz

Haldir Ramazan.

Paklanır kirden

Ruh ile beden

Cennete giden 

Yoldur Ramazan.

Dolacak elbet

Bolluk bereket,

Ne tatlı nimet,

Baldır Ramazan.

Hayrete düşen

Şeytan perişan

Rahmete nişan

Güldür Ramazan.

Kadir Gecesi

Vaktin yücesi

Rahmet öncesi

Seldir Ramazan.   

Bestami YAZGAN

VAKTİN YÜCESİ

33



                  

Kanadı var kuş değil,
Boynuzu var koç değil.

İki kaşık,
Duvara yapışık.

Dolu gider boş gelir,
Ağzımıza hoş gelir.

Bismillahi sivri taş,
İçi oyuk, dışı taş.

Ben giderim o gider,
Göğsümde tık tık eder.

B i l m e c e l e r

34

 1.Kelebek    2. Kulak    3.Kaşık    4.Minare    5.Kalp

5

4

3

2

1
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Ayşe ve babası televizyonda haberleri izlerken çok fakir bir 
aile gördüler. Bu soğukta onlara yardım etmek istediler. Hemen 
yola koyuldular. 

Allah’ım bizleri 

aç ve soğukta 

bırakma!

Yol çok uzun hem de karışık. Ayşe ile babasına 
fakir aileye giden yolu gösterir misiniz?
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Caminin Dış Görünüşü

Caminin İç Görünüşü

Camiler Müslümanlar için ibadet yeridir. Bütün binarlarda ol-

duğu gibi camilerimizin de her bölümünün adı vardır. Aşağıdaki 

resime bakarak bu bölümleri öğrenebilirsiniz.

CAMİLERİMİZİ TANIYALIM
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Alem

Minare

Şerefe

Kubbe

Şadırvan

Cami Avlusu

Minber

Mihrap



Ş i f r e l i  Bu lmaca
B

C

Ç

D

E

F

G

Ğ
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J
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L
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Ş
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U

Ü

V

Y
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28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

A 1

Ortaya çıkan şifreli mesajı aşağıya yazınız.

14 6 21 12 16 6

5 12 15 6 21 12 1616 25 24 15 25 15 25 14

27 622 1 9 15 11 1414 25 24 15 1 21

2 1 28 21 1 16 11 17 11 29 11

16 26 2 1 21 6 14 21 1 16 1 29 1 17

22 6 27 8 12 15 12 5 1 28 11 3 11 9 11 16

Kerime başka bir şehirde yaşayan dayısına bayram 
mesajı gönderiyor. Mesajında harf yerine sayıları kullanı-
yor. Soldaki cetveli kullanarak mesajdaki şifreyi çözebilir 
misiniz?
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HİZMETÇİ KIZ

Sevgili Peygamberimiz gömlek almak için çarşıya çıkmıştı. 
Çarşıdan dönüşte ağlayan bir kız çocuğu gördü. Çocukları 
çok seven ve onların üzülmesine dayanamayan Peygamber 
Efendimiz çocuğa:

— Niçin ağlıyorsun, diye sordu. 
Küçük kız ağlayarak:
— Ben bir evde hizmetçiyim. Ev sahibim un almam için 

bana para vermişti. Fakat parayı kaybettim. 
Sevgili Peygamberimiz çocuğun başını okşadı ve ona kay-

bettiği parayı verdi. Oradan uzaklaşırken küçük kızın tekrar 
ağladığını gördü. Hemen geri döndü ve:

— Yavrucuğum, istediğin kaybettiğin para değil miydi? Ni-
çin hâlâ ağlıyorsun, diye sordu.

Küçük kız: 
— Yine de parayı kay-

bettiğim için bana kıza-
caklarından korkuyorum, 
dedi.
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Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz hizmetçi kızın elin-
den tutarak kaldıkları evin yanına kadar geldiler. Ev sahibine 
selâm verdi. Ev sahibi:

— Hayırdır, Ey Allah’ın Resulü. Bu ziyaretinizin sebebi ne-
dir, diye sordu. Sevgili Peygamberimiz:

— Bu küçük kız parayı kaybettiği için belki ona kızarsınız 
endişesiyle geldim, dedi.

Ev sahibi bütün Müslümanlar gibi Peygamber Efendimizi çok 
seviyordu. 

— Mademki buraya gelmenize bu hizmetçi kız sebep oldu. 
Ben de onu serbest bırakıyorum. Artık hizmetçim değil. İstedi-
ği şekilde hareket edebilir, dedi ev sahibi.

Hizmetçi kız sevinçten uçuyordu. Sevgili Peygamberimiz de 
çok sevinmişti. Yoluna devam ederken her zamanki gibi dua etti:

— Gömlek için ayırdığım para bir hizmetçi kıza iyilikte bu-
lunmama sebep oldu. Sana şükürler olsun Allah’ım!

Bizler de Sevgili Peygamberimiz gibi zor durumda olan in-
sanlara yardım etmeliyiz. Zengin insanların fakirlere zekât de-
nen maddi yardımda bulunmaları dinimizin bir gereğidir. Kü-
çük yardımlara ise “sadaka” dendiğini zaten biliyorsunuz!
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Aşağıdaki cümlelerin kelimeleri karışık olarak verilmiştir. Bu ka-

rışık kelimelerden cümleler kurarak altlarına yazınız.

CÜMLE KURALIM

40

et – yardım – bizlere – Allah’ım

doğdu – Sevgili – Mekke’de – Peygamberimiz

sever – çalışanları – Allah

kılınır – Ramazan’da – teravih – namazı

imsak – başlar – Oruç – vaktiyle

Abdullah’tır – babasının – Sevgili – adı – Peygamberimizin

Sevgili Peygamberimizin babasının adı Abdullah'tır.
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Yüce yaratıcımızın adı.

Namaz için yapılan temizlik.

Sevgili Peygamberimizin annesi.

Öldükten sonra yaşayacağımız yer.

A

A B D

A

A

A Bilgin kişi.

KELİME     

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını 
okuyarak tamamlayınız.

TA
MAMLAM

A

Namaz çağrısı.

Bir işe başlanırken söylenir.

Fakirlere yapılan küçük yardım.

Oruç tutmak için gece yenen yemek.

Allah için yapılan kulluk vazife-
lerinin adı.

E Z

B E S

S A

S A

İ B A

43

Aşağıda kutu içinde verilen 

kelimeleri tamamlayınız.

Aşağıda kutu içinde verilen 

kelimeleri tamamlayınız.



Yüce Allah yememiz için her mevsimde farklı meyveler yarat-
mış. Aşağıdaki meyveleri olgunlaştığı mevsimlerle eşleştirebilir mi-
siniz?

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış
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Renklerini kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Re-
simde gördüklerinizi kısaca yazınız.
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YAŞLI DEVECİK

Medine kavurucu yaz günlerinden birini yaşıyordu. Müs-
lümanlar ise Sevgili Peygamberimizin sohbetini dinliyorlardı. 
Sohbetin en tatlı yerinde yaşlı bir deve koşarak Peygamber 
Efendimizin yanına geldi. Yalvaran gözlerle Efendimize bakı-
yordu. Az sonra da devenin sahipleri koşarak geldiler.

– Efendimiz! Bu deveyi üç gündür arıyorduk. En sonunda 
burada bulduk. Onu bize verin, dediler.

Sahiplerini gören deve, Sevgili Peygamberimizin arkasına 
saklandı. Peygamber Efendimiz devenin yularını tutarak:

– Deveniz sizden şikâyetçi ama, dedi.
Devenin sahipleri şaşırmışlardı.
– Ne var, ne diyor, dediler.
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Sevgili Peygamberimiz:
– Bu devecik yanınızda doğup, büyümüş, yıllarca yük ta-

şımış. Size bir sürü yavru vermiş. Ama siz, yaşlanınca onu 
kesmek istemişsiniz.

Devenin sahiplerinin şaşkınlıkları iyice artmıştı.
– Evet, ey Allah’ın Resûlü. Aynen söylediğiniz gibi oldu, de-

diler.
Bu duruma çok üzülen Sevgili Peygamberimiz, yüz gümüş 

vererek deveyi satın aldı. Sonra da deveye:
– Garip devecik, haydi git. Allah rızası için serbestsin. Artık 

sana kimse dokunamaz, diyerek onu serbest bıraktı. 
Sevgili Peygamberimizin kalbi işte bu kadar sevgi doluydu. 

O’nu çok seven bizler, hiçbir hayvana, hatta hiçbir canlıya za-
rar vermemeliyiz. 
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Yemeğimizi bitirdikten sonra “Elham-

dülillah” demeliyiz. Elhamdülillah demek 

bizlere bunca yiyeceği veren Allah’a te-

şekkür etmek demektir.

Yemek yerken sağ elimizi 

kullanmalıyız. 

Yemekten sonra, bizim sahip olduğu-

muz yiyeceklere sahip olmayan insanlar 

için dua etmek de güzel bir davranıştır. 

Ezan okunurken yatıyorsak otur-
mak, konuşuyorsak susmak, televiz-
yonun sesini kapatmak çok güzel bir 
davranıştır.

GÜZEL DAVRANIŞLAR
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HAKİKAT SUYU
Babacığım bana söyle,
Ama tatlı, sevgiyle.

Kimdir en doğru insan,
Öğrensin bunu cihan.

Babası dedi: “Oğlum,
Ey benim gözüm nurum.

En doğru insan nebi,
İki cihan serveri.

Muhammed-ül Emin’dir.
Getirdiği hak dindir.

İşte en doğru insan,
İşte en güzel nişan.”

 Mehmet ERDOĞAN
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Çevremizdeki insanlara yaptı-
ğımız karşılıksız yardımlara iyilik 
denir. Sevgili Peygamberimiz çev-
resindeki insanlara çok yardım 
ederdi.  Bizler de ailemizden baş-
layarak çevremizdeki insanlara 
yardım etmeliyiz.

Siz de yaptığınız iyilikleri aşağıya yazmaya ne dersiniz?  Ba-
kalım ne kadar iyiliksever bir çocuksunuz. 



Bütün Müslümanlar gibi karınca da Sevgili Peygamberimizin 

yaşadığı kutsal toprakları ziyaret etmeye niyetlenmiş. Ancak yolu 

bulmak için biraz yardıma ihtiyacı var.

Karıncaya, Kâbe’ye 

giden yolu gösterir misiniz?

Allah’ım hac 
görevimi yapabilmem
 için bana yardım et.
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Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmanın beş şartı olduğunu 

söylemiştir.

HACCA 

GİTMEK

ZEKÂT

VERMEK

ORUÇ

TUTMAK
NAMAZ
KILMAK

KELİME–İŞEHADETGETİRMEK

İSLÂM’IN ŞARTLARI
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Yukarıdaki resime bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

RESİMLERİN DİLİNDEN

  1. Dede ve çocuk ne yapıyorlar?

  2. Namaz kılarken nereye döneriz?

  3.  Siz olsaydınız namazdan sonra nasıl dua ederdiniz?
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Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resimde 
gördüklerinizi kısaca yazınız.
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Sevgili Peygamberimizle 

ilgili soruların doğru cevapları-

na giden yolu boyayarak gös-

teriniz.

BİRİCİK PEYGAMBERİM

MEDİNE MEKKE TAİF

571 610 672

GÜLSÜM HALİME AMİNE

ABDÜL-
MUTTALİP ABDULLAH İBRAHİM

632 631 622

MEDİNE KUDÜS MEKKE

Kaç yılında 
doğdu?

Nerede 
doğdu?

Annesinin adı 
nedir?

Babasının adı 
nedir?

Kaç yılında 
aramızdan 

ayrıldı?

Mübârek 
kabri 

nerededir?
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HAC DÖNÜŞÜ

Yan komşumuz Ayşe Teyzelerle bir aydır görüşmüyorduk. Çün-

kü hacca gitmişlerdi. 

Annem ve babamla birlikte hac dönüşü onları ziyarete gittik. 

Ayşe Teyze ve Ahmet Amca bizi her zamanki gibi güler yüzle kar-

şıladılar. Ellerinden öptüm.  Ev çok kalabalıktı. Ayşe Teyze ve Ah-

met Amca gittikleri yerlerin güzelliklerini anlatıyorlardı. 

Oralar çok güzelmiş. Sevgili Peygamberimiz bu 

topraklarda yaşamış. “Allah’ın Evi” denen 

Kâbe de bu topraklardaymış. İnsanları 

“Bir” olan Allah’a inandırmak için 

çok sıkıntı çekmiş. Bu sene hac-

ca dünyanın her yerinden mil-

yonlarca insan gelmiş. 

Zaten ben de televizyon-

da Kâbe’yi izlemiştim. Müs-

lümanlar Kâbe’nin etrafında 

dönüyorlardı. Çok güzel bir 

manzaraydı.

Sevgili Peygamberimizin 

kabri de bu topraklardaymış. 
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Ayşe Teyze ve Ahmet Amca bize Mekke’den getirdikleri suyu 

ikram ettiler. Kıbleye dönerek, ayakta “Bismillah” diyerek içtik. Bu 

çok özel bir suymuş. Adı da “Zemzem Suyu” imiş. 

Ayrılırken Ayşe Teyze bize hediyeler verdi. Anneme seccade, 

babama bir tespih hediye etti. Benim hediyem ise mübarek top-

rakların resimlerinin bulunduğu bir kitaptı. 

Ayrılırken babam:

– Allah haccınızı kabul etsin, dedi.

Ahmet Amca da:

– Amin. Allah sizlere de nasip etsin, dedi.

İnşallah o kutsal topraklara gitmek bize de nasip olur.
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GÜZEL DAVRANIŞLAR

Ezan sesini ilk duyduğumuzda “Aziz 
Allah” demek ve müezzin “La ilahe illal-
lah” demeden, bizim “La ilahe illallah” 
dememiz Sevgili Peygamberimizin bize 
öğrettiği davranışlardandır.

Camiye giderken temiz elbiseler giy-
meliyiz. Cami içerisinde koşturmamalıyız. 
Yüksek sesle konuşmamalıyız.

Sabah kalktığımızda anne, baba ve 
kardeşimize; “Hayırlı günler” veya “Gü-
naydın” demek, akşam yatarken de 
“Hayırlı geceler” demek güzel davranış-
lardandır.

Yatmadan önce ellerimizi ve ayakla-
rımızı yıkamak ve dişlerimizi fırçalamak 
güzel davranışlardandır.

Aziz Allah

Hayırlı Geceler

59



                  

Benim iki pencerem var,
Etrafı etten duvar,
Her gün erken açarım,
Her gece kaparım.

Gelişi aslan gibi,

Duruşu sultan gibi,

Yayılır hasır gibi,

Sürünür esir gibi.

Gökte görürüm köprü,

Rengi de yedi türlü.

Sıra sıra odalar,

Bir birini kovalar.

Soba başında oturdum,

Çocuklara soruldum,

Kimi bildi, kimi bilemedi

Zihinlere kuruldum.

B i l m e c e l e r
 1. Kedi   2. Gözler  3. Gökkuşağı   4. Tren   5. Bilmece

5

4

3

2

1
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Yukarıda Burak’ın abdest alırken resimleri verilmiş. Ama resimle-

rin sırası karışmış. Eğer sıralamayı doğru yaparsanız adı güzel ken-

di güzel Sevgili Peygamberimizin bir ismini daha öğreneceksiniz. 

A D E

M H

1 2 3 4 5
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Enes çok temiz bir çocuktur. Haftada en az 

iki kez banyo yapar.

Her yemekten    

sonra dişlerini fırçalar.

Enes yerlere asla çöp atmaz. Çöpün çöp 

kovasına atılması gerektiğini iyi bilir.

TEMİZ İNSAN TEMİZ DÜNYA
Güzel dinimiz için temizlik çok önemlidir. Müslümanlar günde 

beş kez abdest alarak namaza temiz başlarlar.

Sevgili Peygamberimiz temizliğe çok dikkat ediyordu. O’nun te-

mizlikle ilgili çok güzel sözleri vardır. “Temizlik imandandır.” sözü 

bunlardan biridir. Biz de kendimizi ve çevremizi temiz tutmak için 

çaba göstermeliyiz.

Elbiselerini temiz ve düzenli tutar.

Her yemekten önce 

ve sonra ellerini yıkar.

Tuvaletten çıktıktan 

sonra da elini sabunla 

yıkar.
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CEVAPLAR: 

EZAN, KANDİL, İFTAR, KABE, SECDE, MİNARE, YATSI, ZEKAT, ABDEST, MELEK, SEVAP

E

K

İ

K

S

M

Y

Z

A N E Z

A N D L K İ

R İ T F A

A B K E

A

M

SS A P E V

L E K E M

B T S A E D

A K Z E T

I S T Y A

A N M E İ R

E C S E D

Kelime Bulmaca
Aşağıda güzel dinimizle ilgili bazı kelimelerin harfleri karışık olarak 

verilmiştir. İpucu olarak da bu kelimelerin baş harfi verilmiştir.

Kelimenin diğer harflerini bularak yazabilir misiniz?
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KELİME AVI

Aşağıdaki kelimeler, yukarıdaki tablo içersinde gizlenmiştir. Bu 

kelimeleri bularak örnekteki gibi işaretleyiniz.

RAHMAN CENNET SEVAP

RAHİM CEHENNEM NİMET

BİSMİLLAH RAB KERİM

GAFUR CEBRAİL SAMED

MELEK AHİRET PEYGAMBER

R U F A G C E P L P

A C E N N E T E İ A

M T C D F H K Y A V

İ S A E L E M G R E

R A H M A N R A B S

E Y İ A T N İ M E T

K İ R S S E O B C E

P K E L E M T E V T

R A T M İ H A R S Y

Z B İ S M İ L L A H
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Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resim-
de gördüklerinizi kısaca yazınız.
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DÜŞMANA BİLE MERHAMET

Çanakkale’de batan gemilerin birinden yaralı olarak denize dü-

şen bir düşman subayı, başından geçenleri şöyle anlatıyor:

“Top başında bekliyordum. Her an bir merminin başıma düş-

mesi mümkündü. Derken müthiş bir patlama oldu. Yere kapandım, 

sonra dehşetli bir sarsıntıyla havaya fırladım ve kendimi boğa-

zın buz gibi sularında buldum. Mayına çarpmıştık, gemimiz batı-

yordu. Artık hiçbir şey yapılamazdı. Yüzerek kurtulmaktan başka 

çare yoktu. Sahil yakındı; fakat sağ bacağım yaralanmıştı. Buna 

rağmen sahile doğru yüzmeye çalıştım.

Tüfeğine süngüsünü takmış bir Türk askerinin bana doğru ko-

şarak geldiğini gördüm. Denizden yüzerek kurtulmuştum, ama 

süngüden kurtulamayacağımı düşünüyordum. Türk askeri, silahı-

nı yere bıraktı, denize girip yanıma yaklaştı ve beni sahile çıkardı. 

Cebinden çıkardığı sargı bezi ile yaramı sardı. Titreyen ıslak vücu-

dumu sardı. Mermi yağmuru altında koluma girdi. Birlikte yavaş 

yavaş yürüdük. Türkler siperlerinde bana sıcak çay ikram ettiler. 

Kendime geldim.”
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BİR GECE
Bir gece
Zarif ve ince
Rüya merdiveniyle
Göğe tırmandım gizlice.
Dolunayın
Kabuğunu soydum,
Başucuma koydum.

Bir gece
Zarif ve ince
Rüya merdiveniyle
Göğe tırmandım gizlice.
Yıldızları toplayıp
Bir bir saydım,
Heybeme koydum.

Bir gece
Zarif ve ince
Rüya merdiveniyle
Göğe tırmandım gizlice.
Dakikayı saatlere ekledim,
Tâ sabahı bekledim.
Güneşi aldım elime,
Aman Allah'ım!
Sağım, solum; 
Önüm, arkam sobe!
Aceleyle yüreğime sakladım.
İşte o gün bu gündür,
Sevgi güneşi adım.

Berk Yıldız
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M İ L

S A

Yukarıda Ertuğrul’un namaz kılarken resimleri alınmış. Ancak 

resimlerin yerleri değiştirilmiş. Resimlerin altındaki harfleri sırayla 

aşağıya yazdığınızda bakalım ne çıkacak? 

İpucu:

Güzel dinimiz. 1 2 3 4 5
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FARK BULMACA
Aşağıda verilen iki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.
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Yukarıda verilen noktaları birleştirip ortaya çıkan şekli istediğiniz 

renge boyayınız.
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GÖRÜYORUM

Masmavi gökyüzünü görüyorum. Güneş’i, Ay’ı, yıldızları da. 

Yemyeşil ormanları, mavi denizi görüyorum. Rengârenk çiçekle-

ri, birbirinden farklı böcekleri hayvanları görüyorum. Güzel evimi, 

okulumu, çevremi görüyorum. Önümdeki engelleri, karşıma çıkan 

uçurumu görüyorum. Karşıdan gelen arabayı, güler yüzlü anne-

mi, fedakâr babamı görüyorum. Yüzümü, saçlarımı 

görüyorum.

Görmek ne güzelmiş! 

Ya görmeseydim? Sokaktaki 

ilk direğe çarpardım. Karşıma 

çıkacak ilk arabanın altında ka-

labilir, çıktığım balkondan aşağı 

düşerdim. Dünya’nın nasıl bir şey 

olduğunu çok az anlayabilirdim. 
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Annemin güzel yüzünün, kardeşimin minnacık ellerinin nasıl bir 

şey olduğunu anlayamazdım. 

Gece ve gündüz birbirinden farksız olurdu benim için. İkisi de ka-

ranlık...

Ey her şeyden güzel Allah’ım! 
Yarattığın güzellikleri bana göster-

diğin için sonsuz teşekkür ediyorum. 
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GÜZEL DAVRANIŞLAR

Ramazan ve Kurban bayramlarında bü-
yüklerimizin ellerini öpüp, bayramlarını 
kutlamak güzel bir davranıştır.

Çevremizdeki insanlara yardımcı olma-
ya çalışmalıyız. Sofranın hazırlanmasında 
ve toplanmasında annemize yardım et-
meliyiz. 

Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. 
Ödevlerimizi zamanında yapmalı, oda-
mızı kendimiz toplamalıyız.

Kimseyi sözlerimizle incitmemeliyiz. Kaba 
davranışlardan kaçınmalı, herkese nazik 
davranmalıyız.

Lütfen biraz sakin 
olur musunuz?
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Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resim-
de gördüklerinizi kısaca yazınız.
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Katık oldum aşına

Öp beni koy başına,

İnce ince dil beni,

Haydi neyim bil beni.

 1. Ekmek  2. Anne   3 .Makas    4. Davul     5. Ayna
B i l m e c e l e r
1

Bilmece bildirmece,

Duvarda gündüz gece,

Resim yapar bakarsan,

Çabuk siler, kaçarsan.

5

Derisi var için yok,

Dayağı yer suçu yok.
4
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Benim bir demirim var,

Leylek gibi ağzı var.
3

Özü tatlı, sözü tatlı,

Candan daha kıymetli.
2
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Karıncanın gideceği doğru yoldaki harfleri doğru sıralarsa-

nız, Dünya’nın en mübarek mescitlerinden birinin adını öğren-

miş olacaksınız.

Bu biraz zor bir soru. Ama tek başına da yapabilirsin. 
Karınca hacca gitmeye karar vermiş. Bilmesi gereken tek soru var. 

Eğer bu sorunun cevabını bilirse yolunu hiç şaşırmayacak. 
Sevgili Peygamberimizin Medine de yaptırdığı ilk mescidin (caminin) 

adı nedir?
İpucu: Sevgili Peygamberimizin mübarek mezarı da bu yerde.
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Yukarıdaki resme göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

RESİMLERİN DİLİNDEN

  1. Yaşlı kadın nereden geliyor?

  2. Çocuk ne yapmak istiyor?

  3.  Çocuğun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
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RESİMLERİN DİLİNDEN
Resimlerdeki kişilerin ne yaptıklarını yanlarına yazınız.
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DOĞRU YOLU BULALIM 
Yüce  Allah ilk insandan bu yana birçok peygamber gönder-

miştir. Bu peygamberlerin bazılarına kitap indirilmiştir. Kitap indiri-

len peygamberler şunlardır:

Zebur  : Hazreti Davut 

Tevrat  : Hazreti Musa

İncil     : Hazreti İsa

Kur’an : Hazreti Muhammed
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Hazreti Davud

Hazreti İsa

Hazreti 
Muhammed

Hazreti Musa
Zebur

Tevrat

İncil

Kur’an-ı Kerim

Kutsal kitaplarla, bu kitapların gönderildiği peygamberleri 

en kısa yoldan eşleştiriniz.
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KULAK VERMEK

Bir kuş cıvıltısı, güzel bir müzik, çalan zil, annemizin tatlı 

sesi... Bunları duymak belki sıradan geliyor bize. Ya duya-

masaydık bütün bu sesleri. İnsanlarla anlaşmak işkence 

olmaz mıydı bizim için? 

İşitemeseydik; okunan Kur’an’ın güzel sesini, ezanın 

mutluluk veren nağmelerini bilemezdik. Deniz kenarında 

martıların sesini, dalgaların sesini de.  

Yağmurun tıkırtısı, suların şırıltısı, rüzgârın uğultusu bizi 

ilgilendirir miydi?

Gök gürültüsü, alarm sesi, araba kornası bizim için bir 

uyarı olabilir miydi? İşitmeseydik kendimizi nasıl korurduk 

tehlikelerden. 

İşitmek de çok güzelmiş. Tıpkı görmek gibi. İşitebildiği-

miz için Yüce Allah’a şükretmeliyiz. 

Dünyada işitemeyen kardeşlerimiz de var. Kim bilir gün-

lük hayatta ne kadar zorlanıyorlardır.

“Yüce Allah’ım! İşitebildiğim için Sana sonsuz şükürler 

olsun. Bu dünyada bize duyurduğun seslerin daha güzel-

lerini bize Cennet’te nasip et. Cennet’te Sevgili Peygambe-

rimizle konuşmayı nasip et. İşitemeyen kardeşlerimize de 

yardım et. Amin!”
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SONSUZ SABAH
Meyve der ki çiçeğe,
Beni sen yapamazsın.
Çiçek der bakıp göğe:
“Sen Hak’tan bir sanatsın.”

Çiçek der ağaca,
Beni sen yapamazsın.
Ağaç der: “Evet asla
Sen Rabbin sanatısın.”

Ağaç der ki tohuma,
Beni sen yapamazsın.
Tohum der: “Evet asla
Bu aciz nasıl yapsın.”

Tohum der ki toprağa,
Sen beni açamazsın.
“Evet” der toprak ona,
“Allah’tan armağansın.”

Hapsi birden dönerler,
Yüzlerini Allah’a 
Şükürler olsun derler,
Erdik sonsuz sabaha.

Mehmet ERDOĞAN
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Görgü Kuralları

Topluluk içinde gizli konuşmamalıyız.

Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.

Yerlere asla türkürmemeliyiz.

Başkasının yanında kıyafetimizi 

değiştirmemeliyiz.

Bir odaya girerken önce kapıyı vurmalıyız. 

“Girebilirsiniz!” sesini duyduktan sonra içeri 

girmeliyiz.

Esnerken, hapşırırken mutlaka 

ağzımızı kapatmalıyız.
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Akif ve babası, hasta olan dedesini hastanede ziyaret etmek 

istiyor. Hastaneye giden yolu bulmada onlara yardımcı olur mu-

sunuz?

Hastaneye giden

en kısa yolu 

gösterir misiniz?

Akif dedesini 

çok özlemişti.
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Zekât, zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın 
kırkta birini dağıtılmasını öngören İslâm’ın şartıdır. 

Her yıl Ramazan ayında yirmi gün oruç tutarız. 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üze-
re iki dinî bayramımız vardır.

Günde üç kez namaz kılarız.

Melekler Yüce Allah’a ibadet eden varlıklardır.

1

2

3

4

5

Yüce Allah, dünyadayken emirlerine uyan insan-
ları, cennet denen eşsiz güzellikteki yerde sonsuza 
kadar ödüllendirecektir.

6

Yüce Allah’tan istekte bulunmaya dua denir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir.

İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem’dir.

8

9

10

Kâbe Medine’de bulunur.7

Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden doğru olanın 

karşısındaki elmayı yeşile, yanlış olanı ise kırmızıya boyayınız. 

DOĞRU MU YANLIŞ MI?
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YANILTAN RES İMLER
Sizce aşağıdaki minarelerden hangisi daha büyüktür?

Cevap : İkisininde boyu aynı.
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Aynı geometrik şekillerde yazan kelimeleri bir araya getirerek 

örnekteki gibi cümleler kurunuz.

adıAllah yarattı

Peygamberimiz

Sevgili

doğdu.

Peygamberimizin

Amine’dir.

annesinin

şeyi

Her

Mekke’deçok

annemi

seviyorum
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Peygamberimizin annesinin adı Amine’dir.



Bizleri çok seven Sevgili Peygamberimize nasıl bir mektup 

yazardınız? Aşağıya yazmaya ne dersiniz?

EFENDİMİZE MEKTUP

91



Ben çikolatayı çok severim, dondurmayı da. Muz, şeftali, 
çilek de en çok sevdiğim meyvelerden. Şekerlere ve tatlılara 
da bayılırım. Bütün bunları hangi çocuk sevmez ki. 

Bazı insanlara ekşi, acı, hatta tuzlu yiyecekler de zevk ve-
rir. 

Yüzlerce meyve ve sebzenin tadının nasıl olduğunu dilimizle 
anlarız. Bazılarını çok sever, bazılarını daha az severiz. Çünkü 
hepsini bizim için Yüce Allah yaratmış.  

Eğer dilimizin tat alma özelliği olmasaydı, yediklerimizin bir-
birinden farkı olmayacaktı. Bir çilek yemek, bir ağaç yaprağını 
yemekten farksız olacaktı. O zaman da yemekten asla zevk 
alamayacaktık.

Birbirinden güzel yiyecekleri yaratan Yüce Rabbimiz, bu 
güzelliklerin farkına varacak organlarımızı da yaratmıştır. 

LEZZET AVCISI
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“Yüce Allah’ım! Bize tattırdığın yiyeceklerin 
asıllarını Cennet’te de tattır. 

Yiyecek bulamayan insanlara da ver. 
Amin”
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GÜZEL DAVRANIŞLAR

Sevgili Peygamberimizin adını duydu-

ğumuzda “Sallallahu aleyhi vesellem” 

demeliyiz.

Yüce Allah’ın adını duyduğumuzda 

“Celle celalühü” demeliyiz.

Namaz kılan bir kişinin önünden geç-

memeliyiz. Arkasından geçme imkânımız 

yoksa selam vermesini beklemeliyiz.

Yatağa yattığımızda dua etmek Sevgili 

Peygamberimizin yaptığı davranışlardandı. 

Biz çocukların yapabileceği bir dua.

Sallallahu 
aleyhi 

vesellem

Yattım sağıma
Döndüm soluma,
Sığındım Sultan’ıma.
Melekler şahit olsun.
Dinime imanıma.
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DİRİLİR
Anneme bir gün sordum,
En doğru insan kimdir.
Dedi: “Ey güzel yavrum,
Muhammed-ül Emin’dir.”

Sordum, bir gün anneme.
En cömert insan kimdir,
Dedi: “Ey güzel yavrum,
Peygamber en Kerimdir.”

Anneme bir gün sordum,
O’na nasıl erilir,
Dedi: “Işığım, nurum,
O yürekle görülür.

O’na selam gönderen,
Herkese cevap verir,
O’nu tanıyan bilen,
Ebediyen dirilir.”

   Mehmet ERDOĞAN
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Bismillah

RESİMLERİ SIRALAYALIM

Yukarıda Tuba’nın yemek ve sonrasındaki resimleri karışık ola-

rak verilmiştir. Resimleri oluş sırasına göre sıralayarak çıkacak 

kelimeyi bulalım.

İpucu: İslâm’ın şartlarından biri

1 2 3 4 5

KEA

Anneciğim, 

ellerine sağlık!

Elhamdülillah
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Bize bu nimetleri ve-

ren Allah çok büyük!



Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve 

eşhedü enne Muhammeden 

abduhu ve resûlühü

Aşağıda bazı ibadetlerimiz ve onlarla ilgili kelimeler verilmiştir. 

Bu kelimelerle ilgili olan ibadetleri eşleştiriniz.

FAKİRLERE 
YARDIM

EZAN

RAMAZAN

KÂBE

ORUÇ 
TUTMAK

KELİME-İ 
ŞEHADET

NAMAZ
KILMAK

HACCA
GİTMEK

ZEKÂT
VERMEK
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Soldaki resimlerdeki çocukların yerinde siz olsaydınız ne 
derdiniz?

NE ZAMAN, NE DEMELİ?

KULLANILACAK KELİMELER: 

Teşekkür ederim  – Özür dilerim – Günaydın – Hayırlı geceler – Allah şifa versin – Bismillah

NE ZAMAN? NE DEMELİYİM?
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NOKTALARI BİRLEŞTİRELİM
Aşağıdaki resimde noktaları birleştirerek elde edilen şekli ince-

leyiniz.

100

Sevgili Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ederken 

yanında Hazreti Ebubekir vardı. İnanmayanların takip etmesi se-

bebiyle Sevr Mağarası’na sığınmışlardı. Burada iki hayvan Sevgili 

Peygamberimize yardım ettiler. Noktaları birleştirerek bu hayvan-

ların neler olduğunu görebilirsiniz. 

Çizgileri birleştirdikten sonra ortaya çıkan resmi istediğiniz ren-

ge boyayınız.



Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resimde 
gördüklerinizi kısaca yazınız.
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GÜZEL KOKULAR

Okuldan eve döndüğümüzde kapıdan girer girmez bur-

numuza annemizin yaptığı güzel yemeklerin kokuları gelir. 

Fırından yeni çıkmış taze bir kekin veya çok sevdiğimiz bir 

yemeğin kokusu ne kadar güzeldir.

Baharda açan birbirinden güzel çiçeklerin, yağmurdan 

sonra toprağın, denizin kokusu bizi ne kadar çok mutlu 

eder, değil mi? 

Birbirinden güzel meyvelerin tadı kadar kokusu da bizi 

kendine çeker. Her birinin güzel kokuları vardır. Kavunun, 

karpuzun, üzümün kokuları da bize bu meyveleri yaratanı 

hatırlatır.

Etrafımızda çöp olduğunun veya yemeğin bozulduğu-

nun farkına da kötü kokularından dolayı varırız.

Grip ya da nezle olduğumuzda burnumuz tıka-

nır. Etrafımızdaki kokuları iyi alamayız. O zaman 

yediklerimizden ve çevremizdeki güzelliklerden 

zevk alamayız. 
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Her şey gibi koku alma özelliğimizi de Yüce Allah 

bizlerin mutlu olması için yaratmıştır. Hem çev-

remizdekileri kokulu yaratmış hem de bizim için bu 

kokuları algılayacak organ yaratmıştır.

“Yüce Allah’ım! Bize Cennet’te en güzel kokuları hisset-

memizi nasip et. Amin!”

103



104



KANAT
Anneciğim en fazla, kimi seveyim dedi.
Minicik dudakları, bir annenin meleği.

Annesi dedi ona: “Önece sevilir Allah,
Ve sonra peygamberi Muhammed Resulullah.

Bir kanadın bu sevgi, diğeri diğer sevgi,
Uçarsın sonsuzlukta, ey meleğim ebedi.”
Çocuğu gülümsedi, dedi: “Sevgiden kanat,
Nasıl olur anneciğim, bana bunu da anlat.”

Annesi dedi: “Evet sevgiden kanat olur,
Çünkü sevgi manevi, solmaz, pörsümez bir nur.

O nuru bulan kalbe, sönmez kandil yakılır,
Ay ve Güneş omzuna kanat diye takılır.”

     Mehmet ERDOĞAN
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Efendimizin vefatından sonra 
ikinci halife olan adaletiyle ünlü sa-
habi kimdir?

Hazreti Ömer

Uhud Savaşı’nda Efendimizi ko-
rurken birçok yerinden yaralanmış, 
bu savaşta bir kolu sakat kalmış sa-
habi kimdir?

Hazreti Talha bin Ubeydullah

Mekke’den Medine’ye göç 
ederken Sevgili Peygamberimize 
eşlik eden sahabi efendimiz kim-
dir?

Hazreti Ebubekir 

EFENDİMİZİN ARKADAŞLARINI TANIYALIM

Sevgili Peygamberimizin dama-
dı olan ve Hazreti Osman’dan sonra 
halife olarak seçilen sahabi kimdir?

Hazreti Ali

Sevgili Peygamberimizin da-
madı, yumuşak huylu ve cömertli-
liğiyle tanınan üçüncü halife kim-
dir?

Hazreti Osman 

Uhud Savaşı’nda vücudu nu 
kalkan yaparak Sevgili Peygam-
berimizi koruyan ve Sevgili Pey-
gamberimizin “Havarim” dediği 
sahabi kimdir?

Hazreti Zübeyr bin Avvam
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EFENDİMİZİN ARKADAŞLARINI TANIYALIM

Sevgili Peygamberimizin,
zengin olması için dua ettiği, bü-
tün zenginliğini Allah yolunda har-
cayan, Efendimizin önünde namaz 
kıldırmış iki arkadaşından biri olan 
sahabi kimdir?

Hazreti Abdurrahman Bin Avf

Sevgili Peygamberimizin: 
“İşte benim dayım Sa’d, böyle bir 
dayısı olan var mı?” dediği, İran’ı 
fetheden ordunun komutanı olan 
sahabi kimdir.

  Hazreti Sa’d bin Ebi Vakkas

İslâmiyet’ten önce bile putlara 
tapmayan, Bedir Savaşı’na katıl-
madığı hâlde Sevgili Peygambe-
rimizin savaşanlardan saydığı, di-
ğer bütün savaşlara katılan sahabi 
kimdir?

Hazreti Said bin Zeyd

Uhud Savaşı’nda, Sevgili Pey-
gamberimizin yüzüne batan miğ-
fer parçalarını dişleriyle çıkarırken 
dişleri kırılan sahabi kimdir?

Hazreti Ebu Ubeyde

Sevgili Peygamberimizin kızı 
Hazreti Fatıma’dan iki torunu var-
dı. Bunların adları nelerdir?

Hazreti Hasan ve Hüseyin

Ezan okumasıyla ünlü sahabi 
efendimiz kimdir?

Hazreti Bilal-i Habeşi

107



ÇENGEL BULMACA

8. İslâm’ın şartlarından biri.
9. Bir işe başlarken söylenir. 

“Allah’ın adıyla”
10. Dünyadan sonra gideceği-

miz yer.
11. İslâm’ın beş şartından biri. 
12. Peygamber Efendimizin 

damatlarından biri.
13. Hazreti Ebu Bekir’den son-

ra Müslümanları yöneten 
halife.

10

13

125

1 6

2
3 

9

7

8

4

11

1. İlk insan, ilk peygamber.
2. Çağrı.
3. Efendimizin Mekke’den hicret
    ettiği yer.
4. Yüce Allah’ın evi.
5. Ayrılık.
6. Zorluklara karşı dayanma gücü.
7. Namaz çağrısı, namaz kılma  
 dan önce minarelerden duyu  
 lan ses.
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MÜBAREK ZAMANLAR

109

Güzel dinimizin kutsal saydığı önemli zamanlar vardır. 

Bu zamanlar diğerlerinden daha değerlidir. Müslümanlar 

bu zamanlarda daha fazla ibadet ederler.

GÜNLER:
Cuma günü

GECELER:
Mevlit Kandili
Berat Kandili 
Regaip Kandili
Miraç Kandili
Kadir Gecesi
Perşembe günü ile Cuma günü arasındaki gece

ÜÇ AYLAR:
Recep Ayı
Şaban Ayı
Ramazan Ayı

BAYRAMLAR:
Ramazan Bayramı
Kurban Bayramı



HİSSETMEK ÇOK GÜZEL!

Üzerimize giydiğimiz yeni bir giyecek bize huzur verir. Şefkatle 

saçlarımızı okşayan annemizin ellerini hissetmek ne kadar güzeldir! 

Babamızın sokakta yürürken elimizden tutması bize güven verir.  

Salıncakta sallanırken yüzümüzde rüzgârı hissetme-

miz ve havuzda yüzerken suyun serinliği bize mutlu-

luk verir. Oyuncak ayımızın veya oyuncak bebeğimizin 

yumuşak bedenine dokunmak, onları sevdiğimizi anlatma 

şeklidir. 

Kıyafetlerimizi, hissettiğimiz sıcaklığa göre seçeriz. Soğukta 

kalın kıyafetler giyeriz. Bu şekilde üşütmekten korunuruz. Sıcak 

günlerde daha ince ve açık renk kıyafetler seçeriz.

Bütün bunları hissetmemizi sağlayan organımız derimizdir. 

Yüce Allah sağlıklı yaşayabilmemiz için bize bu yeteneği vermiştir. 

Derimizin bu yeteneği olmasaydı, dokunduğumuz yerin yumu-

şaklığını, sertliğini, sıcaklığını ve soğukluğunu anlayamazdık. 

“Yüce Allah’ım! Bize Cennet’te Sevgili Peygamberimizin elini 

öpmeyi ve O’na komşu olmayı nasip et. Âmin!”
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DUA

Yüce Yaratıcımız Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Duanız olmasaydı 

ne öneminiz vardır.” buyurmuştur. Dua biz Müslümanlar için çok 

önemlidir. Yüce Rabbimiz bütün duaları işitir.

NE ZAMAN DUA EDERİZ?

Aslında her zaman dua edebiliriz. Hiçbir sıkıntımız olmasa bile 

iyi şeyler istenmesini Yüce Allah sever. 

Biz veya bir yakınımızın hasta olması durumunda dua edebili-

riz. Derslerimizde başarılı olmak için dua edebiliriz.

Dünyanın değişik yerlerindeki zor durumda bulunan Müslüman 

kardeşlerimiz için dua edebiliriz.

Anne, baba ve kardeşimizin sağlıklı ve mutlu olmaları için dua 

edebiliriz.

NASIL DUA EDERİZ?

Ellerimizi açarız. Önce verdiği her şey için Yüce Rabbimize şük-

rederiz (Teşekkür ederiz). Sonra Sevgili Peygamberimize selam 

göndeririz. Ardından Yüce Allah’a isteklerimizi söyleriz.

Yüce Allah’ın her şeye gücü yeter. Duamızı yerine getirmek 

O’nun için çok kolaydır. Bizler istediğimizin olmaması durumunda 

bile dua etmeye devam etmeliyiz. 
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DUA       

Sümeyye o gün çok hastaydı. Yatağından kalkacak durumda 
değildi. Sabah annesi uyandırmaya geldiğinde yavrusunu ateşler 
içinde görünce çok telâşlandı.

– Canım kızım, çok ateşin var. Neden bize haber vermedin?
– Sizi rahatsız etmek istemedim anneciğim, dedi Sümeyye.
Babası sabah erken çıkmıştı. Çıkarken Sümeyye’ye bakmış 

ama uyuduğu için rahatsız etmemişti.
Annesi Sümeyye’yi giydirdi. Bir taksi çağırdılar. Doktora gittiler. 

Doktor muayeneden sonra ilâç yazdı. İlâçların düzenli kullanılması 
gerektiğini söyledi.

Eve geldiklerinde Sümeyye hâlâ çok bitkindi. Annesi az da olsa 
kahvaltı yaptırdı. Sıra ilâçların içilmesine gelmişti. Annesi:

– Şimdi ilâçlarımızı içelim, sonra da dua edelim, dedi.
Sümeyye:
– Anneciğim ilâçlar çok acı, sadece dua etsek olmaz mı, dedi.
– Önce ilâçlarımızı kullanacağız, sonra dua edeceğiz. Çünkü 

Yüce Rabbimiz öyle istiyor, diye karşılık verdi annesi.
Sümeyye ilâçlarını içti. Sonra da duasını yaptı:
– Yüce Allah’ım! Sen hastalara şifa verensin. Beni sağlığıma 

kavuştur. Bütün hasta çocukları da… Amin.
İlâçlar bittiğinde Sümeyye artık sağlığına kavuşmuştu.
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Yüce Allah’ım!

Bana verdiğin her şey için;
Sağlıklı olduğum, görebildiğim, duyabildiğim, 

yürüyebildiğim, konuşabildiğim için Sana sonsuz 
teşekkür ederim.

Sevgili Peygamberimize selamlarımızı ve sevgi-
mizi ilet. 

Yüce Allah’ım!
Beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, öğretme-

nimi, arkadaşlarımı ve bütün Müslümanları koru. 
Bizlere huzur içinde yaşamak nasip et.

Bizleri her türlü kötülükten, kazalardan, hasta-
lıklardan koru. Ülkemizde huzur içinde yaşamamı-
zı sağla.

Yüce Allah’ım!
Derslerimde başarılı olmama yardım et. Beni, 

başkalarına yardım eden, iyi huylu, çalışkan bir 
öğrenci et. 

Senin her şeye gücün yeter!
Amin! 
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GÜZEL DAVRANIŞLAR

Erken yatıp, erken kalkmak da çok 

güzel bir davranıştır. Zamanında yatan 

ve erken kalkan insanlar hayatta daha 

başarılı olurlar.

Elbiselerimizi düzenli bırakmalıyız. 
Elbiselerimizi iyice yıpranana kadar kul-
lanmalıyız. 

Her zaman tutumlu olmalıyız.

Her zaman doğruyu söylemeliyiz. Asla 

yalan söylememeliyiz. Yalan söyleyenleri 

kimse sevmez. 
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A ile başlar 
N ile biter,
Boynu askılı,
Askere gider.

Nar tanesi nur tanesi,
Bu dünyanın bir tanesi.

Kuyruğu var at değil,
Kanadı var kuş değil.

Yuvarlaktır düz değil,
Doksan dokuzdur, yüz değil.

1

2

5

3

Ayağı var gidemez,
Yemek gelir yiyemez,
Her türlü yükü taşır,
Derdini söyleyemez.

4

B i l m e c e l e r
 1.Tespih  2. Aslan   3. Kur’an    4. Masa    5. Balık
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FARK BULMACA
Aşağıda verilen iki resim arasındaki 7 farkı bulunuz.
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Şeyda bir gün  gitmiş. Orada binmiş. Yüzüne o 

kadar tatlı bir rüzgar geliyormuş ki. Sonra oturmuş. Parktaki 

birbirinden güzel ler dikkatini çekmiş. Ya satıcının elindeki  

lere ne demeli. Cebinden  çıkarmış. Satıcıya vererek 

leden almış. Bismillah diyerek yemeye başlamış. 

ler diline dokunduğunda o kadar lezzet almış ki. Yiye-

cekleri veren Yüce Allah’ın bizi ne kadar sevdiğini müş. Sonra 

 larına  sesleri gelmiş. Cik cik cik. Ardı arkası kesil-

miyormuş seslerin.  ların oyun oynarken çıkardıkları se-

vinç çığlıkları da  ğa çok hoş geliyormuş.  

una çok güzel  kokuları geliyormuş.  u ile derin bir 

nefes almış. O güzel  kokularını içine çekmiş. Bu arada   

de bitirmiş. 

Sonra da “Elhamdülillah” demiş. lerin koku sunu aldığı 

için,  ni tattırdığı için,  hissettirdiği için,   cıvıltı-

larını işittirdiği için, çevresindeki ları gördüğü için Yüce 

Allah’a şükretmiş etmiş.

DUYU ORGANLARI OYUN PARKINDA
Aşağıdaki metinde geçen resimlerin isimlerini söyleyerek oku-

yunuz.

119



Bayramda büyüklerimizin 

ellerinden öperiz.

B ay r am l a r ı m ı z
Bayramlar çocuk, büyük herkesin en mutlu olduğu günlerdir. 

Dinî bayramlarımız iki tanedir. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kur-

ban Bayramı’dır. 

Ramazan Bayramı, bir ay oruç tuttuğumuz Ramazan ayının 

sonundaki üç günlük bayramdır.

Kurban Bayramı’nı ise Ramazan Bayramı’ndan 72 gün sonra 

kutlarız.

Ailece hediyeleşiriz.

Bayramlarda akrabalar ziyaret edilir.

Uzakta olanlar telefonla aranarak 

bayramları kutlanır.
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Fakirleri sevindiririz.

B ay r am l a r ı m ı z

Kurban Bayramı’nda, bir yıl bo-

yunca et alacak para bulamayan 

fakirlere et dağıtırız.

Bayramın ilk günü bayram nama-

zı kılınır. Bayram namazını kılmaya 

giden babamızın, dedemizin yolunu 

sabırsızlıkla bekleriz. Bazen onlarla 

birlikte biz de namaza gideriz.

Bayramlarda en güzel ve en yeni 

kıyafetlerimizi giyeriz.

Vefat etmiş yakınlarımızın 

mezarlarını ziyaret eder ve on-

lara dua okuruz.
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Renkleri kendiniz seçerek yukarıdaki resmi boyayınız. Resim-
de gördüklerinizi kısaca yazınız.
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SONSUZ NUR
Bir gün güneşe baktım,
Işıklar salkım salkım.

Dedim: ”Ey Güneş nuru, 
Nereden buldun söyle.
Eğilmiş arza doğru 
Bu ne güzellik böyle.”

Dedi: “Estağfurullah,
Nurum O’ndan imza, iz.
Beni yaratan Allah,
O’nun kudreti eşsiz.

İşte ben de bu nuru,
O Sonsuz Nur’dan aldım.
O’ndan çehrem dupduru,
Işığım salkım, salkım.

Mehmet ERDOĞAN

124



Ömerler yeni bir mahalleye taşındılar. Yatsı namazı için baba-

sıyla birlikte camiye gitmek istiyorlar. Ama ikisi de caminin yerini 

bilmiyorlar. 
Ezan okunuyor. Ömer ve ba-

basına camiye gitmesi için yar-
dımcı olabilir misiniz?

Aslında cami çok uzak değil. Yalnız yollar karışık. Bulma ları 

için onlara yardım eder misiniz?
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Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra bulduğunuz sonucun başın-

daki harfleri aşağıya yerleştiriniz.

Bulduğunuz cümle güzel değil mi?

16 İŞLEM 4 KELİME
A 149 + 5 =

İ 11 + 6 =

E 6 + 5 =

O 19 – 6 =

U 11 – 7 =

Ü 14 – 9 =

S 19 – 12 =

M 14 + 4 =

N 10 + 5 =

L 10 + 10 =

R 17 – 9 =

Z 12 – 9 =

D 18 – 17 =

V 15 – 5 =

Y 7 + 5 =

G 10 + 9 =

A
17 7 20 14 18

I
19 5 3 11 20 1 17 15 17 18

7 11 10 17 12 13 8 4 18
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15 ................................

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

12 ................................

13 ................................

  4 ................................

  5 ................................

11 ................................

16 ................................

14 ................................

  7 ................................

10 ................................

İSLÂM’IN 

ŞARTLARI

İMANIN

ŞARTLARI

İki ailenin üyeleri karışmış. Her üyenin kendi ailesine yazılması ge-
rekiyor. Bunu yapabilmek için öncelikle aşağıdaki işlemleri çözmeniz 
gerekecek. İşlemeleri yaparak yukarıdaki listeyi tamamlayınız.

9 + 5=
Peygamberlere İnanmak

11 + 5 =
Kitaplara İnanmak

KARIŞMIŞ
 AİLE

13 - 6 =
Ahirete İnanmak

14 - 5 =
Namaz Kılmak

6 + 5 =
Meleklere İnanmak

9 + 3 =
Oruç Tutmak

9 - 5 = 
Hacca Gitmek

17 - 12 =
Allah’a İnanmak

10 + 5 = 
Kelime-i Şehadet Getirmek 

7 + 6 =
Zekât Vermek

6 + 4 =
Kadere İnanmak

127



1. Ramazan aylarında camilerimizin minareleri arasına yazılan ışıklı, 

güzel yazılar.

2. Bayramda bir akrabamızın evine gitmeye denir.

3. Bir kız ismi.

4. Bir sahabi (............... bin Velid)

5. Bayram sabahı kıldığımız namaza ne ad verilir? ( ………. Namazı)

6. Müslümanların birbirlerinin bayramını tebrik etmesine ne denir?

7. Ramazan Bayramı’nda misafirlere en çok ikram edilen yiyecek nedir?

8. Ramazan ayında fakirlere verilen sadakaya ne ad verilir?

9. Ramazan ve Kurban bayramlarında kıldığımız namaz kaç rekâttır?

B u l m a c a1

2

4

3

6

5

8

7

9
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T E K E R L E M E L E R   

129

Tatlı bir gülücük sun,

Biliyorum yorgunsun.

Olsun arkadaş olsun,

Bana bir gülücük sun.

Müezzin sesi uzun,

Bir ucu o sonsuzun,

Yürü merdivenlerden,

Beş vakit yazın kışın.

Sevgi al, ver Müslüman,

Bunu istiyor Allah.

Gül bahçesine girmen,

Bununla mümkün billah.

Zekâtım ah zekâtım,

Elimde var kaç katım,

Birini versem olur,

Cennet’te mükâfatım.

Ek de dur boş bekleme,

Tek de dur da tekleme,

Çalış, gayret et daim,

Tembel tembel bekleme.

Terecinin teresi,

Yoktur kalbin göresi,

Gerçek güzellik Cennet,

Var mı ona giresi.

Evini yık kalb yıkma,

Dünyayı yak kalb yakma,

Koy öfkeyi ve kini,

Sevgiden öte bakma.

Namazım ah namazım,

Namazdaki avazım,

Beni Allah’ım duyar,

Kimse duymaz niyazım.

Gülü ağlatma emi,

Bülbülü küstürme sen.

Görme hiç cehennemi,

Ona asla girme sen.
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SÖZLÜK

  

Abdest: Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla bera-

ber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir. 

Alem: Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepe-

sinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde 

süs, ayça.

Allahüekber: Allah en yücedir.

Arife: Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın 

günler.

Ayet: Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da 

ifadelerdir. 

Bayram: Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün 

veya günler.

Bismillah: Allah’ın adıyla.

Cami: Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, 

ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekânlardır.

Cebrail : Peygamberlere Yüce Allah’tan ayetleri getiren melek.

Cennet: Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların 

konulacağı sonsuz güzellikte mükâfat yeridir.

Din: İnsanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve sonsuz mutlu-

luğa ulaştıran Allah tarafından gönderilen kanunlar bütünüdür. 

Dua: İnsanların istek ve arzularını uygun bir üslûpla Allah’tan 

istemesidir.

Elhamdülillah: Hamdetmek (teşekkür etmek) Allah’adır.

Ezan: Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin ta-

rafından okunan ve özel sözlerden oluşan bir davettir.
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Fitre: Ramazana kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslüman-

ların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere 

vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır. 

Hac: Müslümanlarca Kurban Bayramı’nda Mekke’de yapılan 

Kâbe’yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

İftar: Orucu açmak.

İftariye: İftar için hazırlanmış yiyecek.

İmsak: Oruca başlama zamanı.

İmsakiye: Ramazanda iftar, imsak vakti ve namaz vakitlerini 

gösteren çizelge.

İncil: Hazreti İsa’ya indirilen kutsal kitap.

İnşaallah: Allah’ın izniyle.

Kâbe: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki 

Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti 

İsmail tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir. 

Kandil: Dinimizce kutsal sayılan geceler.

Kelime-i Şehadet: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muham-

med’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamın-

daki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 

abduhu ve rasûlühü” ifadesidir. 

Kıble: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe 

yönü. 

Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.

Kur’an-ı Kerim: Yüce Allah tarafından Sevgili Peygamberimize 

gönderilen yüce kitabımız.

Mâni: Genelde Ramazan davulcuları tarafından söylenen dört 

mısralık halk şiiri.
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Melek: Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle gö-

rülmeyen nûrânî varlıklardır. 

Mihrap: Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, du-

varda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.

Minare: Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müez-

zinin ezan okuduğu, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve 

ince yapı:

Minber: Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli, yük-

sekçe yer.

Mucize: Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Al-

lah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı 

harikulade hallerdir. 

Namaz: İslâm’ın beş şartından biri olan ve Müslümanların gün-

de beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapmak zo-

runda oldukları ibadet.

Oruç: Yüce Allah’a ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden 

imsak vaktinden güneşin batmasına kadar alıkoyma.

Peygamber: İnsanlara Allah’ın buyruklarını bildiren, onları Al-

lah yoluna, dine çağıran kimse, elçi, resul, nebi.

Rukû: Namazda Allah’ın huzurunda eğilmek.

Sabır: Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında 

ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme.

Sadaka: Yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şey.

Sahabi: Sevgili Peygamberimizin sohbetinde bulunumuş olan, 

O’nun arkadaşları.

Sahur: Oruç tutmak için yenen gece yemeği.

Seccade: Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, 

halı, kilim, post veya kumaştan yaygı, namazlık.
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Secde: Namazda ayak parmakları, dizler, alın ve eller yere ge-

lecek şekilde kapanma.

Selam: Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğin-

de veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir 

nezaket gösterisi yapma, merhaba.

Sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Allah tarafından verilen 

mükâfat.

Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresinde-

ki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli 

veya açık havuz.

Şerefe: Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, korkuluklu, 

ezan okunan yer.

Şükür: Yüce Allah’a verdiği nimetlere duyulan minneti (teşek-

kürü) dile getirme.

Teravih: Ramazan akşamlarında kılınan yirmi rekâtlık namaz.

Tespih: Belirli dinî sözleri tekrarlamak için kullanılan, türlü mad-

delerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya dok-

san dokuz taneden oluşmuş dizi.

Tevrat: Yüce Allah tarafından Hazreti Musa’ya gönderilen kut-

sal kitap.

Zebur: Yüce Allah tarafından Hazreti Davut’a gönderilen kutsal 

kitap.

Zekât: Zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin 

dağıtılmasını öngören İslâm’ın beş şartından biri.

Zemzem: Kâbe yakınında bulunan bir kuyunun Müslümanlar-

ca kutsal sayılan suyu.
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