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Mehmet Âkif Ersoy 



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  

O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 

Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 

Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 

Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 

Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 

Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 

Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 

Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 

Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 

Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 

Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 

Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 

         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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KİTABIMIZI TANIYALIM

Dine İlişkin Bazı Kavram ve İfadeler

14

   Her gün, sabah yatağımızdan 
kalkıp, akşam tekrar yatağımıza 
yatıncaya kadar geçen sürede 
bazı dinî sözcükler kullanırız.

   Bu sözcüklerden bazıları şunlardır: 
“Bismillahirrahmanirrahîm”, 
“Çok şükür!”,“Maşallah!”, 
“Allah şifa versin.”, 
“Hayırlı yolculuklar.”, 
”Allah korusun.”

 Öğrenme alanları giriş sayfalarında öğrenme alanlarının 
numarası ve öğrenme alanlarının adı belirtilmiştir. Öğrenme 
alanlarına uygun metinlere yer verilmiştir.

Dine İlişkin 

Bazı Kavram 
ve İfadeler

Öğrenme Alanı 1
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 “Bismillahirrahmanirrahîm” demek; “Rahmân (merhamet eden) ve 
Rahîm (bağışlayan) olan Allah’ın adıyla başlarım.” anlamına gelmektedir. Bir 
işe başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” deriz. 
Bismillahirrahmanirrahîm’e kısaca “besmele” de denir.

BESMELEYİ ÖĞRENİYORUM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM

17

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Aşağıdaki çocuklar ne zaman, ne söylemiş; oku veya dinle.

 Ben yemeğe başlamadan önce 
“Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” derim.

 Ben, su içmeye başlamadan 
önce “Bismillahirrahmanirrahîm” 
veya “Bismillah” derim.

Konu başlığı

Konuların başlığı 
sayfanın üst kısmında 
yer almaktadır.

Konuyu içeren metin

Öğretilmesi hedeflenen 
davranışlar metin içinde 
verilmiştir.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Öğretilmesi hedeflenen davranışın 
pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmiş 
olup her metinden sonra bu etkinliğe 
yer verilmiştir. Kullanılan resimler 
öğrenciye ipucu verecek şekilde 
seçilmiştir.
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Dine İlişkin Bazı Kavram ve İfadeler
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2. Ben suyumu içmeye başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedim. 
Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul, daha sonra işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!

1. Biz yemeğe başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedik. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; bizi bul, daha sonra işaretle.

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

Dine İlişkin Bazı Kavram ve İfadeler
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 Yemeğe başlamadan önce 
ne dememiz gerekir, unuttuk. 
Söyler misin veya yazar mısın?

………………………………………..

 Ben su içeceğim ama su 
içmeye başlamadan önce ne de-
mem gerekiyor, unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın? 
 

………………………………………..

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

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? 
Unuttum

Öğretilmesi hedeflenen davranışın 
öğrenci tarafından cevaplanması 
veya yazılması amacıyla düzenlen-
miştir. Kullanılan resimler öğrenci-
ye ipucu verecek şekilde seçilmiştir.

Ben Kimim? Beni Bul!

Öğretilmesi hedeflenen davra-
nışın diğer davranışlar arasın-
dan seçilmesi amacıyla düzen-
lenmiştir. Kullanılan resimler 
öğrenciye ipucu verecek şekilde 
seçilmiştir.



25

 Artık, ne zaman “Bismillahirrahmanirrahîm” diyeceğimizi öğrendik. 
Şimdi biraz da eğlenelim!

 Aşağıda çok güzel bir yemek ve portakal suyu var. Bu yemeği yemeden 
önce ve portakal suyunu içmeden önce ne demeliyiz? Söyle veya yaz. Ardın-
dan resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim!

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Bismillah Bismillah,
Yemekten önce Bismillah,
Her işten önce Bismillah,
Her şeyi veren Yüce Allah.

Dine İlişkin Bazı Kavram ve İfadeler
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1. Ben yemeğe başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” derim. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

2. Su içmeye başlarken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

3. Eve girerken ve evden çıkarken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

4. Arabaya binerken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış

26

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

Hedeflenen davranışları tekrar etmek ve öğrenilen davranışları pe-
kiştirmek amacıyla bir çeşit değerlendirme aracı olarak düzenlenmiş-
tir. Bu etkinlikte sorular öğretilen hedef davranışları içermektedir. 
Cevap şıkları ise öğrenciyi doğru cevaba götürecek şekilde düzen-
lenmiştir.

Biraz da Eğlenelim!

Öğretilmesi hedeflenen 
davranışın tekrar edilip 
pekiştirilmesi amacıyla 
düzenlenmiş bir boyama 
sayfasıdır. Bu etkinlikle 
öğrencinin ders içinde 
hem dinlenmesi hem de 
hedef davranışı eğlene-
rek pekiştirmesi amaç-
lanmıştır.





Dine İlişkin 

Bazı Kavram 
ve İfadeler

Öğrenme Alanı 1
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 Bu yüzden, yemeğe 
başlamadan önce, su içme-
ye başlarken, eve girerken 
ve evden çıkarken, arabaya 
binerken, uyumak için yata-
ğımıza yatarken,  yatağımız-
dan kalkarken, derslerimize 
başlamadan önce ve camiye 
girerken kısacası her güzel 
işe başlarken  “Bismillahir-
rahmanirrahîm” veya “Bis-
millah” deriz.

 “Bismillahirrahmanirrahîm”  yani 
“Bismillah” diyerek Allah’a inandığımızı, 
yapacağımız işte Allah’tan yardım istedi-
ğimizi gösteririz. Yapacağımız işin hayırlı 
olmasını O’ndan isteriz.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Aşağıdaki çocuklar ne zaman, ne söylemiş; oku veya dinle.

 Ben yemeğe başlamadan önce 
“Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” derim.

 Ben, su içmeye başlamadan 
önce “Bismillahirrahmanirrahîm” 
veya “Bismillah” derim.
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Ben yatmadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” derim.

18

 Biz camiye girmeden önce 
“Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” deriz.
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 Ben eve girip çıkarken 
“Bismillahirrahmanirrahîm” 
veya “Bismillah” derim.

 Biz arabaya binme-
den önce “Bismillahirrah-
manirrahîm” veya “Bismil-
lah” deriz.



Dine İlişkin Bazı Kavram ve İfadeler
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2. Ben suyumu içmeye başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedim. 
Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul, daha sonra işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!

1. Biz yemeğe başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedik. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; bizi bul, daha sonra işaretle.

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.
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3. Ben yatmadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul, daha sonra işaretle.

4. Ben arabaya binmeden önce “Bismillahirrahmanirrahîm” dedim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; beni bul, daha sonra işaretle.
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 Yemeğe başlamadan önce 
ne dememiz gerekir, unuttuk. 
Söyler misin veya yazar mısın?

………………………………………..

 Ben su içeceğim ama su 
içmeye başlamadan önce ne de-
mem gerekiyor, unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın? 
 

………………………………………..

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

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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..............................

 Ben eve girip, evden 
çıkarken ne demeliyim, 
unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

 Biz arabaya binmeden önce ne diye-
ceğimizi unuttuk. Söyler misin veya yazar 
mısın?

..............................
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 Ben yatmadan önce bir şey diyecektim ama unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın? 

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

 Ben şimdi camiye gireceğim ama önce ne demem 
gerekiyor, unuttum. Söyler misin veya yazar mısın? 

........................................
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 Artık, ne zaman “Bismillahirrahmanirrahîm” diyeceğimizi öğrendik. 
Şimdi biraz da eğlenelim!

 Aşağıda çok güzel bir yemek ve portakal suyu var. Bu yemeği yemeden 
önce ve portakal suyunu içmeden önce ne demeliyiz? Söyle veya yaz. Ardın-
dan resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim!

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Bismillah Bismillah,
Yemekten önce Bismillah,
Her işten önce Bismillah,
Her şeyi veren Yüce Allah.
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1. Ben yemeğe başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” derim. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

2. Su içmeye başlarken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

3. Eve girerken ve evden çıkarken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 
“Bismillah” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

4. Arabaya binerken “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış

26

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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5. Uyumak için yatağımıza yattığımızda “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 

“Bismillah” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

 

6. Yola çıkan bir arkadaşımızı gördüğümüzde “Bismillahirrahmanirrahîm” 

veya “Bismillah” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

7. Derslerimize başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya 

“Bismillah” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

 

 

8. Camiye girerken önce “Bismillahirrahmanirrahîm” veya “Bismillah” 

deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış
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NE ZAMAN ALLAH’A ŞÜKÜR VEYA 
ELHAMDÜLİLLAH DERİM?

 Sağlıklı olduğumuz için, karnımız doyduğu için ve güzel olan her şeyi 
bize verdiği için Allah’a teşekkür etmemiz gerekir. Allah’a teşekkür etmek için 
“Allah’a şükür.” veya “Elhamdülillah!” diyebiliriz. Böylece Allah’a teşekkür 
etmiş oluruz.

 Yemeğimizi bitirdiğimiz zaman “Allah’a şükür.” veya “Elhamdülillah!” 
demeliyiz. Aynı şekilde su içtikten sonra da “Allah’ım sana şükürler olsun.” 
veya “Elhamdülillah!” demeliyiz. Böylece Allah’a bize verdiği yiyecek ve içecekler 
için teşekkür etmiş oluruz.
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 Bazen hapşırırız, hapşırdıktan sonra da “Allah’ım sana şükürler olsun.” 
veya “Elhamdülillah!” demeliyiz. Çünkü hapşırdığımızda vücudumuz rahatlar; 
bu yüzden Allah’a teşekkür ederiz. Bazen bize, “Nasılsın?” diye sorduklarında; 
“Allah’a şükür.” veya “Elhamdülillah!” diyerek cevap vermeliyiz. Böylece sağlıklı 
olduğumuzu ve bunun için Allah’a teşekkür ettiğimizi belirtmiş oluruz.
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 Ben yemeğimi yedikten sonra 
“Allah’ım sana şükürler olsun.” veya 
“Elhamdülillah!” derim.

 Ben de su içtikten sonra 
“Allah’ım sana şükürler 
olsun.” veya “Elhamdülillah!” 
derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? 
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 Ben hapşırdıktan sonra 
“Allah’ım sana şükürler ol-
sun.” veya “Elhamdülillah!” 
derim.

 Bir arkadaşım bana, “Nasılsın?” 
diye soru sorduğunda, bu soruya 
“Allah’a şükür!” veya “Elhamdülillah!” 
diyerek cevap veririm.

Nasılsın?
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1. Ben yemeğimi bitirdikten sonra “Elhamdülillah!” dedim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul, daha sonra işaretle.

2. Ben suyumu içtikten sonra “Elhamdülillah!” dedim. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul, daha sonra işaretle. 

Ben Kimim? Beni Bul!

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.
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3. Ben hapşırdıktan sonra “Çok şükür!” dedim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul, daha sonra işaretle. 

4. Bana, “Nasılsın?” diye sorduklarında “Elhamdülillah!” derim. Şimdi aşağı-
daki resimlere bak ve beni bul daha sonra işaretle. 
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 Yemeğimizi bitirdikten sonra ne deme-
miz gerekir? Söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Ben suyumu bitirdim ama ne demem 
gerektiğini hatırlayamadım. Ne demem 
gerekiyor? Söyler misin veya yazar mısın? 

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Ben hapşırdıktan sonra ne diyecektim, 
unuttum. Bana söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Arkadaşım bana, “Nasılsın?” 
diye sordu. Ne cevap verecektim, 
hatırlayamadım. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

..............................
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 Artık, ne zaman “Elhamdülillah!’’ veya “Allah’ım sana şükürler olsun.” 
diyeceğimizi öğrendik. Şimdi biraz da eğlenelim!
 Resimde gördüğün adam, yemeğini bitirmiş. Şimdi ne demesi gerekir? 
Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

Biraz da Eğlenelim!
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 Aşağıdaki çocuk hapşırdıktan sonra ne demeli? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya. 

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

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Yemeğimi yedim elhamdülillah,
Herkesin karnı doysun,
Bunu veren Allah’a,
Binlerce şükür olsun.
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1. İnsanlar kendilerine iyilik yapanlara ne der? Söyle veya işaretle.

a-) Teşekkür ederim. b-) İyi günler.

2. Sağlıklı olduğumuz, karnımız doyduğu ve güzel olan her şeyi bize 
verdiği için Allah’a teşekkür etmemiz gerekir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle 
veya işaretle.

a-) Doğru   b-) Yanlış

3. Biz, “Allaha şükür.” veya “Elhamdülillah!” diyerek Allah’a teşekkür et-
miş oluruz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru    b-) Yanlış

4. Yemeğimizi bitirdiğimiz zaman ne demeliyiz?

a-) “Allah’ım sana şükürler olsun.” veya “Elhamdülillah!” b-) Saat kaç?

38

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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5. Su içtikten sonra “Allah’ım sana şükürler olsun.” veya “Elhamdülillah!”
demeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru   b-) Yanlış

6. Hapşırdığımız zaman ne dememiz gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Elhamdülillah!  b-) Acıktım.   c-) Geç kaldım.

7. Bir arkadaşın sana “Nasılsın?” diye sorduğunda ne dersin? Söyle veya
işaretle.

a-) Okuldan geldim. b-) Çok şükür!   c-) Uykum var.

8. Bize her şeyi veren Allah’a teşekkür ettiğimizi göstermek için “Allah’ım
sana şükürler olsun.” veya “Elhamdülillah!” deriz. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

a-) Doğru    b-) Yanlış
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HAYDİ, DUA EDELİM

 Hepimizin birçok isteği 
vardır; kimimiz yeni bir elbise 
isteriz, kimimiz kırmızı bir 
bisiklet, kimimiz de sağlıklı 
olmak isteriz. Bunların dışında 
hasta insanlar iyileşmek, 
borçlu olan insanlar da 
borçlarını ödemek isterler. 
İşte bunların hepsi bizim 
dileklerimizdir.

“Allah’ım! Sen affedicisin, 
affı seversin, beni affet”

(Tirmizi, Daavat, 84)

Rabbiniz şöyle buyurdu: 
“Bana dua edin, duanı-
za cevap vereyim...”
(Mü’min sûresi, 60. Ayet)

 İnsanlar, isteklerinin ger-
çekleşmesini Allah’tan isterler ve 
bunun için de Allah’a yalvarırlar. 
İnsanların isteklerini Allah’tan is-
teyip Allah’a yalvarmasına “dua” 
denir. İnsanlar dua ederken elle-
rini yukarı doğru açar ve istekleri 
için Allah’a yalvarır. Dua  bittikten 
sonra da “Âmin!” diyerek iki elini 
yüzüne sürer.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

 Ben isteklerimin gerçekleşmesi 
için Allah’a yalvarırım ve bunun için 
dua ederim.

 Ben dua ederken iki avucumu 
yukarı doğru açar ve Allah’a, istekleri-
mi kabul etmesi için yalvarırım.

 Ben duamı bitirdikten 
sonra “Âmin!” derim.

 Ben duanın Allah’tan istemek 
olduğunu bilirim. Bu yüzden istek-
lerim için Allah’a dua ederim.
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1. Ben sürekli Allah’a dua ederim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? 
Beni bul!

2. Ben dua ederken avuçlarımı yukarı doğru açarım. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.



43

3. Ben dua ettikten sonra “âmin” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben 
kimim? Beni bul!

4. Ben dua ettikten sonra “âmin” derim sonra ellerimi yüzüme sürerim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

ÂminSelamMerhaba
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 Ben isteklerimin gerçekleş-
mesi için ne yapacaktım, unuttum. 
Söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Ben dua ederken ne 
yapacaktım, unuttum. Söyler 
misin veya yazar mısın? 

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Ben duamı bitirdikten sonra 
ne diyecektim, unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın? 

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

 “Âmin!” dedikten sonra ne 
yapacaktım, hatırlayamadım. Bana 
söyler misin veya yazar mısın? 

............................................
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 Artık, duanın ne demek olduğunu anladık. Şimdi biraz da eğlenelim!

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

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

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

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

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

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

Biraz da Eğlenelim!

 Aşağıdaki çocuk Allah’tan bir şeyler istemek için dua ediyor. Sen olsan  
Allah’tan ne isterdin? Söyle veya yaz. Ardından baloncuklu yere resmini yap, 
resmi güzelce boya. 
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   Haydi, şimdi de 
Mete’nin tekerlemesini 
ezberleyelim.

Dua ederim Allah’a,
Koymasın bizi zora,
Bizlere sağlık versin,
Herkes bol bol dua etsin.

 Resimde gördüğün çocuk, ellerini yukarı açmış ne yapıyor? Söyle veya 
yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

...............................................................................................................................
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1. İnsanların isteklerini Allah’tan isteyip Allah’a yalvarmasına “dua” denir.
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru  b-) Yanlış 

2. İnsanların isteklerini Allah’tan isteyip Allah’a yalvarmasına ........... 
denir. 
Yukarıdaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.
 

a-) Dua  b-) Oruç 

3. İnsanlar dua ederken ellerini yukarı doğru açar. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

a-) Doğru  b-) Yanlış 

4. Dua bittikten sonra “âmin” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış

48

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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5. Dua bittikten sonra ………………. deriz. 

Yukarıdaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Âmin        b-) Namaz 

6. İsteklerimizin yerine gelmesi için ne yaparız? Söyle veya işaretle.

a-) Dua ederiz.      b-) Yemek yeriz.

7. Dua nedir? Söyle veya işaretle.

a-) İnsanların istediklerini Allah’tan dilemesine denir.

b-) İnsanların yatıp uyumasına dua denir.

49
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 Günlük yaşantımızda arkadaş-
larımızla veya çevremizdeki insanlarla 
görüşür ve konuşuruz. Bazen, başlarına 
gelen istenmeyen olayları duyarız; ba-
zen de çok sevinçli haberler alırız. Bu 
gibi durumlarda onlar için iyi dileklerde 
bulunur ve dua ederiz.

DİLEK VE DUALARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ 
DURUMA UYGUN DİNÎ KAVRAM VE 
İFADELER
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 En çok kullandığımız bu dinî kelimelerden bazıları şunlardır: “Maşallah, 
inşallah, Allah rahmet eylesin, hayırlı yolculuklar, Allah şifa versin, Allah 
rahatlık versin, hayırlı işler, Allah’a emanet ol, hayırlı olsun, Allah hayırlı 
ömürler versin ve hayırlı yaşa.” gibi ifadelerdir.

 Bu dilek ve dualarımızı bazı dinî kelimelerle söyleriz. Günlük yaşantımızda 
en çok kullandığımız bu kelimeleri nerede, nasıl ve niçin kullanırız, öğrenmemiz 
gerekir.
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Neyi, Ne Zaman Söylemeliyiz?

 Güzel olan bir şeyi veya çok beğendiğimiz bir şeyi gördüğümüz zaman 
“Maşallah!” deriz. Biz, “Maşallah!” diyerek o şeyi çok beğendiğimizi ifade 
ederiz. 

 Yapmak istediğimiz bir işin olmasını 
ve hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını 
istiyorsak “İnşallah!” deriz. Örneğin 
sınıfımızı geçmek istiyorsak; “Çok çalışıp 
inşallah sınıfımı geçeceğim.” deriz. 

 Bir ölüm haberi aldığımız 
zaman ise ölen kişi için “Allah 
rahmet eylesin.” deriz. Böylece 
ölen kişi için Allah’tan af dilemiş 
oluruz. 

Ancak, “Allah dilerse 
yapacağım” de. Unuttuğun zaman 

Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni, 
bundan daha doğru olana ulaştırır” de.

(Kehf Suresi 24. ayet)
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 Çoğu zaman bir 
yakınımız veya bir ar-
kadaşımız yola çıkar ve 
başka bir yere gider-
ler. Bu gibi durumlar-
da onlara “Hayırlı yol-
culuklar.” veya “Allah 
yolunuzu açık etsin.” 
deriz. 

 Hasta olan bir yakını-
mızı veya hasta bir kişiyi zi-
yaret ettiğimizde ona “Allah 
şifa versin.” deriz. 

 Yatmaya giden birini gör-
düğümüz zaman ise “Allah ra-
hatlık versin.” deriz.
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 Ben bir bebek gördüğümde 
“Maşallah!” derim.

 Ben bir işimin olmasını çok is-
tediğimde o işimin hayırlı bir şekilde 
sonuçlanması için “İnşallah!” derim.

 Ben ölen bir insan için “Allah 
rahmet eylesin” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Yola çıkan bir kimseyi gördüğümde 
“Hayırlı yolculuklar.” veya “Allah 
yolunuzu açık etsin.” derim.

 Ben hasta olan birilerini 
gördüğümde “Allah şifa versin.” 
derim.

 Ben yatmaya giden birilerini 
gördüğümde, “Allah rahatlık 
versin.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben güzel olan veya çok beğendiğim bir şeyi gördüğüm zaman
“Maşallah!” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben bir işimin olmasını isteyip o işimin hayırlı bir şekilde sonuçlanması 
için “İnşallah!” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben ölen bir insan için “Allah rahmet eylesin.” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben hasta olan birilerini gördüğümde, “Allah şifa versin.” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Güzel olan ve çok beğendiğim bir şeyi gör-
düğümde ne diyecektim, unuttum. Söyler misin 
veya yazar mısın?

 Ben yola çıkan bir insan için 
ne diyecektim, hatırlayamadım. 
Söyler misin veya yazar mısın?

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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 Ben hasta olan birilerini 
gördüğümde ne diyecektim, 
unuttum. Bana söyler misin veya 
yazar mısın?

 Ben, yatmaya giden birini gördüğüm-
de ne diyecektim, hatırlayamadım. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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1. Bir işimizin olmasını isteyip hayırlı bir şekilde sonuçlanması için 
“İnşallah.” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

2. Bir işimizin olmasını isteyip hayırlı bir şekilde sonuçlanması için …………… 
deriz. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) İnşallah!           b-) Allah rahmet eylesin.

3. Ölen bir insan için “Allah rahmet eylesin.” denir. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

4. Yola çıkmaya hazırlanan bir kimseyi gördüğümüz zaman ne dememiz 
gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Hayırlı yolculuklar.   b-) Hoş geldin.   c-) Günaydın.

5. Hasta olan bir insanı ziyaret ettiğimizde ona “Allah şifa versin.” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru        b-) Yanlış
 
6. Yatmaya giden birisini gördüğümüz zaman …………………………… deriz. Boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Hayırlı yolculuklar.    b-) Allah rahatlık versin.

60

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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DİLEK VE DUALARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ 
DURUMA UYGUN DİNI İFADELER

 Şöyle bir etrafa baktığı-
mızda çevremizdeki insanların 
çoğunun çalıştığını veya işe git-
tiğini görürüz. Bu gibi durum-
larda çalışan veya işe giden bu 
kimselere “Hayırlı işler!” deriz. 
Bir yerden ayrılırken oradaki 
kişilerle vedalaşırız ve bu veda-
laşma anında “Allaha ısmarla-
dık!” veya “Allaha emanet ol!” 
deriz.

 Yeni bir şey alan bir tanıdığımıza rast-
ladığımız zaman “Hayırlı olsun!” deriz. Böyle-
ce aldığı şeyi güle güle kullanmasını söylemiş 
oluruz. Doğum gününü kutlayan bir arkada-
şımıza veya bir tanıdığımıza ise “Allah hayırlı 
ömürler versin!” deriz. Hapşıran birini gör-
düğümüzde “Hayırlı yaşa!” deriz. Bize yardım 
eden birilerine ise “Allah razı olsun!” deriz.
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 Ben çalışan veya işe giden birilerini 
gördüğümde “Hayırlı işler!” derim. 
 

 Ben vedalaştığım kimse-
lere “Allaha ısmarladık!” veya 
“Allah’a emanet ol!” derim. 
 

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Yeni yaşına giren bir 
kişiye veya bir tanıdığıma “Allah 
hayırlı ömürler versin!” derim. 
 

 Ben, yeni bir şey alan arkadaşıma veya 
bir tanıdığıma rastladığım zaman “Hayırlı ol-
sun!” derim.

 Bana yardım eden birilerine 
“Allah razı olsun.” derim.

 Ben hapşıran birini gördü-
ğümde “Hayırlı yaşa!” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

2. Ben vedalaştığım kimselere “Allah’a ısmarladık!” veya “Allah’a emanet ol!” 
derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!

1. Ben çalışan veya işe giden birilerini gördüğümde “Hayırlı işler!” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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3. Ben yeni bir şey alan bir arkadaşıma veya bir tanıdığıma “Hayırlı olsun!” 
derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Yeni yaşına giren bir kişiye veya bir tanıdığıma “Allah hayırlı ömürler 
versin.”derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben hapşıran birini gördüğümde ona “Hayırlı yaşa!” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Ben çalışan veya işe giden birile-
rini gördüğümde ne diyecektim, unut-
tum. Söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Ben hapşıran birini gördüğümde 
ne diyecektim, unuttum. Söyler misin 
veya yazar mısın?

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

 Ben, yeni bir şey alan arkada-
şıma veya bir tanıdığıma rastladığım 
zaman ne diyecektim, unuttum. Söy-
ler misin veya yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Yeni yaşına giren bir kişiye 
veya bir tanıdığıma ne diyecektim, 
unuttum. Söyler misin veya yazar 
mısın?

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

 Bana yardım eden birileri-
ne, ne diyecektim, unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Ben vedalaştığım kimselere 
ne diyecektim, hatırlayamadım. Ne 
demem gerekiyor söyler misin veya 
yazar mısın?

..............................
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 Karşılaştığımız durumlara uygun ne zaman ne diyeceğimizi öğren-
dik. Şimdi biraz da eğlenelim! 

 Resimde gördüğün çocuğun arkadaşı yola çıkıyor. Çocuk arkadaşına ne 
demeli? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

Biraz da Eğlenelim!
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 Aşağıdaki çocuk ayakkabılarını yeni almış ona ne demeliyiz? Söyle veya 
yaz, ardından resmi güzelce boya.

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Ne güzel araba maşallah,
Bizim de olur inşallah,
Güzel dua edince,
Her şeyi verir yüce Allah.

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

............................................................................................................................
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1. Çalışan veya işe giden birilerini gördüğümüzde “Hayırlı işler!” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru  b-) Yanlış 

2. Yeni bir şey alan bir tanıdığımıza rastladığımız zaman ……….…………………………………… 
deriz. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Hayırlı olsun!    b-) Afiyet olsun.

3. Doğum gününü kutlayan bir arkadaşımıza veya bir tanıdığımıza “Allah 
hayırlı ömürler versin.” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru  b-) Yanlış 

4. Bir yerden ayrılırken oradaki kişilerle vedalaştığımızda ne deriz? Söyle 
veya işaretle. 

a-) Allah’a ısmarladık/İyi akşamlar  b-) Nasılsın?  

5. Hapşıran birini gördüğümüzde “Hayırlı yaşa!” deriz. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru        b-) Yanlış 
 
6. Eğer biri bize yardım ederse ona ………………………………………………………………… deriz. 
Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) Allah razı olsun.    b-) Allah rahatlık versin.
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KENDİ SÖZLERİMİZLE DUA EDELİM

Duaya Devam Edelim

 Biz, tüm isteklerimizi Al-
lah’tan isteriz. Allah’tan güzel 
olan her şeyi hem kendimiz hem 
de çevremiz için istemeliyiz. Bu 
yüzden sürekli Allah’a dua etme-
liyiz. Dua etmek için kimseye ihti-
yacımız yoktur. Her zaman ve her 
yerde dua edebiliriz. Dua ederken 
“Allah’ım seni çok seviyorum.” ve 
“Sen de beni çok sev.” diyebiliriz.

 Zor durumda kaldığımızda 
“Allah’ım bana yardım et.” diye 
dua ederiz. Bazen korkarız ve bu 
korkumuzu yenmek için de “Allah’ım 
beni koru.” diye dua ederiz. 
Hastalandığımızda iyileşmek için 
“Allah’ım bana sağlık ver.” diye dua 
etmeliyiz. İyilik yapmak ve iyilik bulmak 
için de “Allah’ım bana iyilik ver.” 
diye dua etmeliyiz. Unutmayalım ki 
Allah bizi görür ve işitir, güzel olan 
tüm isteklerimizi bizlere verir.
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 Ben dua ederken “Al-
lah’ım seni çok seviyorum, 
sen de beni çok sev.” derim. 
 

 Ben zor durumda kaldığımda 
“Allah’ım bana yardım et.” derim.

 Ben bazen korkarım ve bu 
korkumu yenmek için “Allah’ım 
beni koru.” diye dua ederim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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Ben hastalandığımda “Allah’ım bana sağlık ver.” derim. 

 Ben iyilik yapmak ve iyilik 
bulmak için “Allah’ım bana iyilik 
ver.” diye dua ederim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben dua ederken “Allah’ım seni çok seviyorum, sen de beni çok sev.” 
derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben zor durumda kaldığımda “Allah’ım bana yardım et.” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben korktuğum zaman ”Allah’ım beni koru.” diye dua ederim. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben hastalandığımda “Allah’ım bana sağlık ver.” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben iyilik yapmak ve iyilik bulmak için “Allah’ım bana iyilik ver.” diye dua 
ederim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Ben zor durumda kaldığımda, nasıl dua 
edeceğimi unuttum. Söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Ben korktuğum zaman, nasıl 
dua edeceğimi unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

 Ben hastalandığımda nasıl dua 
edeceğimi unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

..............................
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1- Dua ederken “Allah’ım seni çok seviyorum, sen de beni çok sev.” 
demeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru    b-) Yanlış 
 
2- Zor durumda kaldığımızda .............................................. diye dua ederiz. 
Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Hayırlı olsun!         b-) Allah’ım bana yardım et.

3- Bazen korkarız ve bu korkumuzu yenmek için de “Allah’ım beni koru.” 
diye dua ederiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru    b-) Yanlış 

4- Ne zaman “Allah’ım bana sağlık ver.” diye dua ederiz? Söyle veya 
işaretle.

a-) Hastalandığımız zaman    b-) Yemeğe başlamadan önce

5- İyilik yapmak ve iyilik bulmak için “Allah’ım bana iyilik ver.” diye dua 
etmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru             b-) Yanlış 
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 Gündelik hayatımızda bazen her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Başımı-
za istemediğimiz bir olay gelebilir. Bazen yere düşebiliriz bazen de istemeden 
bir kaza yaşayabiliriz. Böyle bir durumda yine Allah’a dua etmeliyiz ve “Al-
lah’ım bizi kaza ve belalardan koru.” demeliyiz. Bir işe başlarken “Allah’ım 
işimi kolaylaştır, zorlaştırma.” diye dua etmeliyiz.

Duaya Devam Edelim
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 Dua ederken hem kendimiz hem de çevremizdeki herkes için dua et-
meliyiz. Bunun için dua ederken: “Allah’ım bana, aileme ve bütün insanlara 
mutluluk ver.” demeliyiz. Ailemiz bizim için çok önemlidir. Ailemiz için dua 
ederken “Allah’ım annemi, babamı ve kardeşlerimi koru.” diyerek dua etme-
liyiz. Ama her duamızın başında “Allah’ım bizi her zaman sev.” diyebiliriz.
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 Ben bir işe başlamadan 
önce “Allah’ım işimi kolaylaştır, 
zorlaştırma.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

 Ben başıma bir olay veya kaza gelmemesi için “Allah’ım beni kaza ve 
belalardan koru.” derim. 
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 Ben herkes için dua 
ederim ve “Allah’ım bana, 
aileme ve bütün insanlara 
mutluluk ver.” derim.

Ben dua ederken “Allah’ım 
bizi her zaman sev.” derim.

 Ben ailem için dua 
ederken “Allah’ım anne-
mi, babamı ve kardeşlerimi 
koru.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben başıma bir olay veya kaza gelmemesi için “Allah’ım beni kaza ve 
belalardan koru.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben bir işe başlamadan önce “Allah’ım işimi kolaylaştır, zorlaştırma.” 
derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben herkes için dua ederim ve “Allah’ım bana, aileme ve bütün insanlara 
mutluluk ver.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben ailem için dua ederken “Allah’ım annemi, babamı ve kardeşlerimi 
koru.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben dua ederken “Allah’ım bizi her zaman sev.” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; bben kimim? Beni bul!
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 Ben başıma bir olay 
veya kaza gelmemesi için na-
sıl dua edeceğimi unuttum. Söy-
ler misin veya yazar mısın? 

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

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

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

 Ben ailem için nasıl dua ede-
ceğimi unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

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

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

 Ben, bir işe başlamadan önce 
nasıl dua edeceğimi unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

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

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Artık, nasıl dua edeceğimizi öğrendik. Şimdi biraz da eğlenelim!

 Resimde gördüğün çocuğun yerinde sen olsan nasıl dua ederdin? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

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

Biraz da Eğlenelim!
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 Aşağıdaki çocuk kazalardan korunmak için nasıl dua etmeli? Söyle veya 
yaz. Ardından resmi güzelce boya.
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

   Haydi, şimdi de 
Mete’nin tekerlemesini 
ezberleyelim.

Dua ettim Allah’a,
Vermesin kaza bela.
Herkese iyilik getirsin, 
Edilecek her dua.
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1. Başımıza bir olay veya kaza gelmemesi için “Allah’ım bizi kaza ve 
belalardan koru.” demeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru   b-) Yanlış 
 
2. Bir işi doğru dürüst yapmak ve görevimizi yerine getirmek için ...............
..................................................................................... diye dua etmeliyiz. Boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) Hayırlı yaşlar.       b-) Allah’ım işimi kolaylaştır, zorlaştırma.

3. Dua ederken hem kendimiz hem de çevremizdeki herkes için dua 
etmeliyiz. Bunun için dua ederken “Allah’ım bana, aileme ve bütün 
insanlara mutluluk ver.” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 
 
a-) Doğru   b-) Yanlış 

4. Ailemiz için nasıl dua etmeliyiz? Söyle veya işaretle. 

a-) Allah’ım sınıfımı geçeyim.    b-) Allah’ım annemi, babamı ve kardeşlerimi 
koru.

5. Her duamızın başında “Allah’ım bizi her zaman sev.” demeliyiz. Doğru 
mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru   b-) Yanlış 
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NASIL SELAMLAŞMALIYIZ?

Hadis-i Şerif:
“Ey insanlar selamı aranızda 

yaygınlaştırın.”
(Müslim, İmân 93; Tirmizi¸ Kıyame¸ 42)

Selamlaşıyoruz

 Biz insanlar topluluk hâlinde beraber yaşarız. Beraber yaşadığımız için 
caddede, evde, sokakta, okulda, markette, camide ve her yerde insanlarla 
karşılaşırız. Karşılaştığımız insanlarla selamlaşmamız gerekir. Biz selam verdiği-
miz zaman, karşımızdaki insana dost olduğumuzu ve onun iyiliğini istediğimizi 
belirtmiş oluruz. Toplum hayatında kullandığımız pek çok selam çeşidi vardır 
ama biz en çok “Selamünaleyküm!” ifadesini kullanırız.
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 Biri bize “Selamünaleyküm!” dediği zaman; biz de karşılık olarak 
“Aleykümselam!” deriz. Aynı şekilde bir topluluğa girdiğimizde oradaki in-
sanlara, eve geldiğimizde ev halkına veya sınıfa girdiğimizde sınıftaki herkese 
“Selamünaleyküm!” deriz. Evimize gelen misafirlerle selamlaştıktan sonra 
onlara “Merhaba!” deriz. Ayrıca karşılaştığımız biriyle selamlaştıktan sonra 
tokalaşırız.
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 Ben karşılaştığım insanlara 
“Selamünaleyküm!” derim.

 Biri bana “Selamünaleyküm!” 
derse ben de ona; “Aleykümselam!” 
diyerek karşılık veririm.

 Ben bir topluluğa girdiğim 
zaman “Selamünaleyküm!”de-
rim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Ben eve girdiğimde ev halkına 
”Selamünaleyküm!”derim.

 Ben misafirlerle se-
lamlaştıktan sonra onlara 
“Merhaba!” derim.

 Ben arkadaşlarımla selamlaştıktan 
sonra tokalaşırım.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben karşılaştığım insanlara “Selamünaleyküm!” derim. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Biri bana “Selamünaleyküm!” derse ben de ona; “Aleykümselam!” diyerek 
karşılık veririm. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben bir topluluğa girdiğim zaman “Selamünaleyküm!” derim. Şimdi aşağı-
daki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben eve girdiğimde, ev halkına “Selamünaleyküm!” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben arkadaşlarımla selamlaştıktan sonra tokalaşırım. Şimdi aşağıdaki resim-
lere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Ben arkadaşlarımla selamlaştık-
tan sonra ne yapacaktım, unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın? 

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

 Biri bana “Selamünaley-
küm!” derse ben ona ne diyecek-
tim, unuttum.Söyler misin veya 
yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

 Ben karşılaştığım insanlara selam 
verirken ne diyecektim, unuttum. Söyler 
misin veya yazar mısın? 

.........................................
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 Artık, nasıl selamlaşacağımızı öğrendik. Şimdi biraz da eğlenelim!

 Resimde gördüğün çocuk sınıfa girince ne demeli? Söyle veya yaz. Ar-
dından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim!

.................................................................
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 Aşağıdaki adamlar selamlaştıktan sonra ne yapmışlar? Söyle ardından 
resmi güzelce boya.

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

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

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

İnsan insanı sevmeli,
Güzel sözler söylemeli,
Selamünaleyküm derse biri, 
Aleykümselam, demeli.
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Karşılaştığımız insanlarla selamlaşırken “Selamünaleyküm!” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru       b-) Yanlış 

2. Bir arkadaşım bana; “Selamünaleyküm!” derse, ben de ona 
………………………………….………………. derim. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya 
işaretle.
 
a-) Aleykümselam!    b-) Allah rahatlık versin.

3. Bir topluluğa girdiğimiz zaman “Selamünaleyküm!” deriz. Doğru 
mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 

4. Ben eve girdiğim zaman ev halkına ………………………………….………………. derim. 
Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) İyi tatiller.         b-) Selamünaleyküm!

5. Ali sınıfa girdiği zaman “Selamünaleyküm!” dedi. Ali’nin bu 
davranışı doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 
 
6. Misafirlerimizle selamlaştıktan sonra onlara ne deriz? Söyle veya 
işaretle.

a-) Merhaba!   b-) Hayırlı Olsun!

7. Selamlaştığımız bir arkadaşımızla tokalaşmamız gerekir. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış
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DİNİMİ ÖĞRENİYORUM

 Bizim dinimizin ismi İslam’dır. Allah İslam dinini son peygamberi 
Hazreti Muhammed (sav) ile bütün insanlara göndermiştir.

 İslam dini son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden insanlara 
da Müslüman denir.
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 Bize; “Son ilahi dinin adı nedir?” diye 
sorduklarında “İslam”deriz.

 Bize “İslam nedir?” diye sorduklarında; 
“Son ilahi dindir.” diye cevap veririz.

 Bana “Müs-
lüman kimdir?” diye 
sorduklarında “İslam 
dinini kabul eden-
dir.” derim.

 Bana dinimi sor-
duklarında “Dinim İs-
lam.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

 İslam dinini 
kabul ettiğim için ben 
de “Müslüman’ım” 
derim.
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 Ben son ilahi dinin adını 
biliyorum. Sen biliyor musun, 
söyler misin veya yazar mısın? 

..............................
 İslam dinini kabul ettiğimiz için bize ne denir 
biliyorum. Sen biliyor musun, söyler misin veya yazar 
mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

 Bana son ilahi 
dinin adını sordukla-
rında söylerim. Sen 
de bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

 Bana dinimi sordukla-
rında, dinimin ismini söylerim. 
Sen de bana söyler misin 
veya yazar mısın?

..............................
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1. Son ilahi dinin adı nedir? Söyle veya işaretle.
 
a-) İslam       b-) Hac 

2. Bana son ilahi dinin adı sorulduğunda ……………………………………. derim. Boşluğa ne 
yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.
 
a-) Oruç       b-) İslam

3. İslam nedir? Söyle veya işaretle.

a-) Son ilahi dindir.   b-) Dua etmektir.

4. İslam dinini kabul eden insanlara ……………………………………. deriz. Boşluğa ne 
yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Müslüman         b-) Zekât

5. İslam dinini kabul eden insanlara “Müslüman” deriz. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 
 
6. Müslüman kime denir? Söyle veya işaretle.

a-) İslam dinini kabul eden insanlara Müslüman denir. 

b-) Dünyada yaşayan tüm insanlara Müslüman denir.
 
7. Son ilahi dinin adı İslam’dır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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KELİME-İ TEVHİD VE ANLAMI

 Yeri, göğü, bizleri ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bizleri ve her şeyi 
yaratan Allah’ın bir olduğuna ve O’ndan başka ilah olmadığına inanırız. Ayrıca 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sav) Allah’ın elçisi olduğuna inanırız ve 
bunu dile getirmek için de Kelime-i Tevhid’i sık sık tekrar ederiz.

 Yani “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.” deriz. Kelime-i 
Tevhid’in anlamı ise şöyledir; “Allah’tan başka ilah yoktur ve Hazreti 
Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir.” Kelime-i Tevhid’in içerisinde yer alan La 
ilahe illallah’ın anlamı ise “Allahtan başka ilah yoktur.” demektir.
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 Bana Kelime-i Tevhid’i söy-
le dediklerinde “La ilahe illallah, 
Muhammedün Resulullah.” de-
rim.

 Ben Kelime-i Tevhid’in “La ilahe 
illallah, Muhammedün Resulullah.” ol-
duğunu söylerim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Bana “La ilahe illallah.” 
ifadesinin anlamını sorduklarında, 
“Allah’tan başka ilah yoktur.” 
derim.

 Bana Kelime-i Tevhid’in anlamı-
nı sorduklarında, “Allah’tan başka ilah 
yoktur ve Hazreti Muhammed’in (sav) 
Allah’ın elçisi.” olduğunu söylerim.

 Ben her zaman “La ilahe il-
lallah, Muhammedün Resulullah.” 
derim.
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1. Bana Kelime-i Tevhid’i söyle dediklerinde; “La ilahe illallah, 
Muhammedün Resulullah.” derim. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 
 
2. Bir arkadaşım bana “Kelime-i Tevhid’i söyle.” dediğinde ben de ona 
…………………………………………………………………………… derim. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle 
veya işaretle.

a-) Selamünaleyküm!      b-) La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.

3. “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.” ifadesine ne denir? Söyle 
veya işaretle. 

a-) Kelime-i Tevhid.           b-) Merhaba!

4. Kelime-i Tevhid’in anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. 
Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir.” Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 

5. “La ilahe illallah” ifadesinin anlamı, “Allahtan başka ilah yoktur.” 
demektir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru           b-) Yanlış 
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KELİME-İ ŞEHADET VE ANLAMINI
ÖĞRENİYORUZ

 Dinimiz İslam’ın 5 şartı vardır. Bu şartlardan birincisi Kelime-i Şehadet 
getirmektir. Müslüman olmak için Kelime-i Şehadet’i söylemek en önemli şarttır. 
Bu yüzden bizim de Kelime-i Şehadet’i bilmiyorsak öğrenmemiz gerekir.

 Kelime-i Şehadet demek; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühû ve resulühü.” demektir. Kelime-i Şehadet’in anlamı 
ise şöyledir; “Ben Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in (sav), 
onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ederim.”.
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 Bana “Kelime-i Şeha-
det’i söyle.” dediklerinde; “Eş-
hedü en lâ ilâhe illallah ve 
eşhedü enne Muhammeden 
abdühû ve resulühü.” derim.

 Ben Kelime-i Şehadet’in, 
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhamme-
den abdühû ve resulühü.” 
olduğunu söylerim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Bana Kelime-i Şehadet’in 
anlamı ne diye sorduklarında; “Ben 
Allah’tan başka ilah olmadığını Hz. 
Muhammed’in (sav), onun kulu ve 
elçisi olduğunu kabul ederim.”derim.

 Bana “Müslüman olmak için 
söylenen söze ne denir?” diye sor-
duklarında; “Kelime-i Şehadet’tir.” de-
rim.

 Ben her zaman; “Eşhedü en lâ ilâ-
he illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühû ve resulühü.” derim.
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1. Bana Kelime-i Şehadet söyle dediklerinde; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulühü.” derim. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 
 
2. Bir arkadaşım bana; “Kelime-i Şehadet’i biliyor musun?” dediğinde, 
bende ona derim. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Hayırlı olsun!       b-) Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 
Muhammeden   abdühû ve resulühü.     

3. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 
resulühü.” ifadesine ne denir? Söyle veya işaretle. 

a-) Kelime-i Şehadet   b-) Elhamdülillah

4. Kelime-i Şehadet’in anlamı; “Ben Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. 
Muhammed (sav)’in, onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ederim.” dir. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 

5. Kelime-i Şehadet, müslüman olmak için söylenen sözdür. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru           b-) Yanlış

6. Müslüman olmak için söylenen söze ne denir? Söyle veya işaretle. 

a-) Maşallah!        b-) Kelime-i Şehadet. 
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KEVSER SÛRESİ VE ANLAMI
Kevser sûresi Kur’an-ı Kerim’in en kısa sûresidir. 

Kevser sûresi 3 Ayettir.

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahîm

1. İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.

2. Fesalli li-Rabbike ve’nhar.

3. İnne şâni’eke huve’l-ebter.
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Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

1. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik.

2. O hâlde, Rabb’in için namaz kıl, kurban kes.

3. Doğrusu sana buğzeden (kin bağlamak, hoşlanmamak), soyu  
 kesik olanın ta kendisidir.
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Allah'ı,

VE KUR'AN-I KERİM'İ



Öğrenme Alanı 2

Allah'ı,
 HZ. Muhammed'i

(sav)
VE KUR'AN-I KERİM'İ

TANIYALIM
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

ALLAH VARDIR VE BİRDİR

 Çevremizde gördüğümüz veya kullandığımız her şeyin bir yapanı 
ve yaratanı vardır. Örneğin, oturduğumuz sırayı ve masayı bir marangoz 
yapmıştır. Çevremizde gördüğümüz binlerce bitki ve hayvan, sevdiğimiz 
yiyecekler kendiliğinden meydana gelmemiştir.

 Mutlaka bunları yaratan biri olmalıdır.  O da bizi çok seven Allah’tır. 
Allah yarattığı varlıklara benzemez. O’nun benzeri yoktur. O, tektir. Allah, her 
şeyi iştir, bilir ve görür. Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah birdir. O tek 
olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya 
çıkardı. Nasıl ki her sınıfın bir başkanı, her ülkenin bir yöneticisi varsa
bu kâinatın da bir yöneticisi vardır. O da bir ve tek olan yüce Allah’tır.

“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenen ve öğretendir.” 
(Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an, 15) 
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 Ben, Allah’ın varlığına inanırım. 
Bana sorulduğunda “Allah vardır.” 
derim.

 Biri bana Allah’ı sorduğunda 
“Allah tektir” derim.

 Ben sordukları zaman 
“Allah’ın benzeri yoktur.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

  “Her şeyi ve herkesi yaratan 
kimdir?” diye sorduklarında “Bizi 
ve her şeyi yaratan Allah’tır.” 
derim.

 Ben “Allah’ın her şeyi işitti-
ğini ve her şeyi gördüğünü” her-
kese söylerim.

 Ben Allah’ın her 
şeye gücünün yettiğini 
söylerim.
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1. Biz Müslümanlar Allah’ın var olduğuna gönülden inanırız. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

2. Allah yaratığı hiçbir varlığa benzemez, O, tektir. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

3. Allah yaratığı hiçbir varlığa benzemez, ................................. Boşluğa ne 
yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) İyi günler.       b-) O, tektir.

4. Allah’ın benzeri yoktur. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru         b-) Yanlış 

5. Herkesi ve her şeyi yaratan kimdir? Söyle veya işaretle.

a-) Allah        b-) hac 
 
6. Eğer biri bize yardım ederse ona .................................................................... 
derim. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) Allah razı olsun.    b-) Allah rahatlık versin.
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

SON PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED(SAV)

 Allah’ın emir ve yasaklarını bize bildiren ve Allah tarafından seçilmiş kişilere 
“peygamber” denir. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (sav). Allah tarafın-
dan seçilmiş ve bize Allah’ın emirlerini bildirmek için gönderilmiştir.

 Hazreti Muhammed (sav) son peygamberdir ve ondan sonra başka 
peygamber gelmeyecektir. Ayrıca Peygamberimiz Hz. Muhammed’i  (sav) çok 
sevdiğimiz için ismi anıldığı zaman ona salavat getiririz. Yani Peygamberimizin 
ismi geçtiği zaman, “Âllâhümmesallialâ Muhammed.” deriz.

Âllâhümmesallialâ 
Muhammed: “Ey Allah’ım!

Hz. Muhammed’e rahmet eyle, 
selametlik ver.”
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 “Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (sav), kim tarafından 
peygamber olarak gönderildi?” 
diye sorulduğu zaman ben “Allah 
tarafından” derim.

 “Allah tarafından gön-
derilen son peygamber kim-
dir?” diye sorduklarında “Hz. 
Muhammed’dir (sav).” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

 Ben Peygamberimizin adı 
geçtiği zaman salavat getiririm.

 Ben salavat getirirken “Âl-
lâhümmesallialâ Muhammed.” 
derim.

 “Bize başka peygamber gelecek 
mi?” diye sordukları zaman “Son pey-
gamber Hz. Muhammed’dir (sav), başka 
peygamber gelmeyecek.” deriz.
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1. Hz. Muhammed (sav), Allah tarafından peygamber olarak gönderildi. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

2. Allah tarafından gönderilen son peygamber kimdir? Söyle veya 
işaretle.

a-) Hazreti Muhammed (sav)        b-) Bilmiyorum.

3. Allah tarafından gönderilmiş son peygamber, ............................................
........ dir. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Bilmiyorum.      b-) Hazreti Muhammed (sav)

4. Hz. Muhammed (sav) son peygamberdir. Ondan sonra başka 
peygamber gelmeyecektir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış 

5. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in adı geçtiğinde ne yapmamız 
gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Salavat getirmemiz gerekir.        b-) Okula gitmemiz gerekir.
 
6. Salavat getirirken “Âllâhümmesallialâ Muhammed.” deriz. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru         b-) Yanlış
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

BİZİM KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM

 Kur’an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabıdır. Yani bizim kutsal 
kitabımızın adı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır. 

 Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiştir. Allah Kur’an-ı Kerim’i 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) göndermiştir. Peygamberimiz de Kur’an-ı 
Kerim’deki emirleri en güzel şekilde yaşayarak bize örnek olmuştur.
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 Bana kutsal kitabı-
mızın adını sorduklarında, 
“Kutsal kitabımızın adı 
Kur’an-ı Kerim’dir.”derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

    Bana “Kur’an-ı Kerim 
nedir?” diye sorduklarında 
“Son ilahi kitaptır.” derim.
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Allah’ı, Hz. Muhammed’i (sav) ve Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

 Bana “Kur’an-ı Kerim kim 
tarafından gönderildi?” diye sor-
duklarında “Allah tarafından 
gönderildi.” derim.

 “Allah Kur’an-ı Kerimi hangi 
peygambere gönderdi?” dediklerinde, 
“Allah Kur’an-ı Kerimi Hz. Muham-
med’e (sav) gönderdi.” derim.
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1. Kutsal kitabımızın adı nedir? Söyle veya işaretle. 

a-) Kur’an- Kerim   b-) Oruç 

2. Bizim kutsal kitabımızın adı Kur’an-ı Kerim’dir. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle. 

a-) Doğru    b-) Yanlış 

3. Son ilahi kitabın adı Kur’an-ı Kerim’dir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle 
veya işaretle. 

a-) Doğru    b-) Yanlış

4. Kur’an-ı Kerim nedir? Söyle veya işaretle. 

a-) Son ilahi kitaptır.  b-) Bilmiyorum.

5. Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiştir. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

a-) Doğru    b-) Yanlış

6. Kur’an-ı Kerim’i kim göndermiştir? Söyle veya işaretle.

a-) Allah    b-) Hac

7. Allah, Kur’an-ı Kerim’i hangi peygambere göndermiştir? Söyle veya 
işaretle.

a-) Hazreti Muhammed’e (sav) göndermiştir.

b-) Okula göndermiştir.
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

SEVGİ,

VE KARDEŞLİK
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Öğrenme Alanı 3

SEVGİ,
DOSTLUK

VE KARDEŞLİK



Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Bizi yaratan ve bize her türlü 
yiyeceği, içeceği, giyeceği veren Allah’tır. 
O yüzden en çok Allah’ı sevmemiz 
gerekir. Allah’ı sevmenin en büyük 
işaretlerinden bir tanesi Peygamberimiz 
Hz. Muhammed‘i (sav) çok sevmektir. 
Çünkü Allah da Peygamberimizi 
sevmemizi ister.

 Peygamberimiz bize Kur’an-ı Ke-
rim’i öğretmiş; bunun yanında Allah’ın 
emir ve yasaklarını bize öğreterek 
doğru yola ulaşmamızı sağlamıştır. O 
yüzden Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed’i (sav) çok sevmemiz gerekir.

Allah’ı ve Peygamberimi 
Çok Seviyorum

SEVDİĞİNİ SÖZ VE DAVRANIŞLARLA 
İFADE ETME 
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 Ben, “Her zaman bizlere her 
şeyi veren Allah’ı çok severim.” derim.

 Ben, “Allah’ı çok sevdiğimizi 
göstermek için, Allah’ın emir ve 
yasaklarına uyalım.” derim.

 Ben, “Doğruluğu 
öğreten Peygamberimizi 
çok seviyorum.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

 “Allah, Peygamberimizi çok 
sevdiği için ben de Peygamberimizi 
çok seviyorum.” derim.



Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Aşağıda boş bırakılan yerlere ne yazmamız gerekiyor? Söyle veya 
noktalı yerlere yaz.

 Ben, bizlere her şeyi veren 
 
“ ......................... çok severim.” derim.

 Ben, “ ......................... çok sevdiğimizi 
göstermek için onun emir ve yasaklarına 
uyalım.” derim.

 Allah, Peygamberimizi çok sevin dediği için 

ben de  “ ............................... çok seviyorum.” derim.

 Ben, “Bize doğruluğu öğreten

......................... çok seviyorum.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Resimde gördüğün çocuk Allah’ı çok sevdiği için Allah’ın emirlerine uyu-
yor. Bunun için ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

Biraz da Eğlenelim!
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Çocuklar Peygamberimizi çok severler çünkü Peygamberimiz bize Allah 
tarafından gönderilen Kuran-ı Kerim’i öğretmiştir. Aşağıdaki çocuklara bak ve 
ne okuyorlar? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Dağı taşı yarattın,
Rahmetinle kuşattın,
Türlü nimetlerle donattın,
Seni seviyorum Allah’ım.

s

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

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

............................................................................................................................
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1. Bizi insan olarak yaratan ve bize her türlü yiyeceği, içeceği, giyeceği 
veren Allah’ı çok sevmemiz gerekir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış 
 
2. Allah’ı sevdiğimizi göstermek için Allah’ın emirlerine uymamız gerekir. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış

3. Allah’ı sevmenin en büyük işaretlerinden bir tanesi de 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (sav) çok sevmektir? Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru          b-) Yanlış

4. Peygamberimiz bize ........................................ getirmiş, bu yüzden onu 
çok severiz. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Cevizi    b-) Kur’an-ı Kerim 

5. Allah’ın emirlerini bize öğrettiği için Peygamberimizi çok severiz. Doğru 
mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış 

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Yüce Allah, biz insanlara çok 
çeşitli görevler vermiştir. Allah’ın bize 
verdiği en önemli görevlerden bir ta-
nesi anne ve babaya iyi davranmaktır. 
Anne ve babamıza her fırsatta sevgimizi 
göstermeliyiz. Onlara sarılmalı, onlara; 
“Seni seviyorum.” demeli ayrıca, ellerini 
öpüp dualarını almalıyız. Onları üzme-
meliyiz.

Kardeşimi Seviyorum

 Aile içinde herkesin bir görevi vardır. 
Ailedeki çocukların en önemli görevleri ise 
ders çalışmak, eve vaktinde gelmek, anne ve 
babalarının verdiği görevleri yerine getirmek-
tir. Ayrıca çocukların görevleri, kardeşlerini 
sevmek ve onları incitecek her türlü dav-
ranıştan kaçınmak olmalıdır. Kardeşlerimize 
sevgimizi göstermeliyiz; onun için “canım kar-
deşim” veya “Kardeşim seni çok seviyorum.” 
demeliyiz. Ayrıca kardeşlerimizi üzmemeliyiz.

Anne ve Babamı Çok Seviyorum
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Öğretmenlerimi Seviyorum

 Öğretmenlerimiz anne ve babamız-
dan sonra bizimle en çok ilgilenen kişilerdir. 
Bizlere yeni şeyler öğretip bizleri hayata 
hazırlarlar. Öğretmenlerimizi sevdiğimizi 
göstermek için onların sözünden çıkmamalı, 
onları üzmemeliyiz. Onlara sürekli gülüm-
semeli ve “Seni seviyorum, canım öğret-
menim.” demeliyiz.

Arkadaşlarımı Seviyorum

 Biz insanlar toplum içinde yaşarız. Sevinç 
ve üzüntülerimizi paylaşacak, birlikte oyunlar 
oynayacak, bazı işleri beraber yapacak arka-
daşlara ihtiyaç duyarız. Bu arkadaşlarımızla iyi 
geçinmek, onlara yardım etmek en önemli gö-
revimiz olmalıdır. Onları sevdiğimizi göstermek 
için her defasında “canım arkadaşım.”, “sevgili 
dostum.” demeli onlara gülümsemeliyiz. Yere 
düşen bir arkadaşımızı kaldırmalıyız. Arkadaşla-
rımıza isimleri ile seslenmeliyiz. Onlarla oyunlar 
oynamalıyız. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı, 
eşyalarımızı ve yiyeceklerimizi paylaşmalıyız.
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Ben anneme olan sevgimi 
ifade etmek için “Anne, seni sevi-
yorum.” derim.

 Ben “Her zaman 
anne ve babaya sarılmak 
sevgi ifadesidir.” derim.

 “Anne ve babana karşı 
sevgini nasıl gösterirsin?” diye 
sorduklarında “Onların ellerini 
öperek gösteririm.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Kardeşimi her gördü-
ğümde, “Canım kardeşim, 
seni seviyorum.” derim.

 Arkadaşıma sevgimi göster-
mek için “canım arkadaşım”, “sevgili 
dostum” derim.

 Ben öğretmenlerime “Seni 
seviyorum, canım öğretmenim.” 
derim.



Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben babama olan sevgimi ifade etmek için “Seni seviyorum.” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben anneme olan sevgimi sarılarak gösteririm. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; ben kimim? Beni bul!

3. Ben kardeşime olan sevgimi ifade etmek istediğimde “Seni seviyorum canım 
kardeşim.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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4. Ben öğretmenlerime sevgimi gülümseyerek ifade ederim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben arkadaşlarımla oyun oynayarak onlara sevgimi gösteririm. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

6. Ben arkadaşlarımla eşyalarımı paylaşarak onlara sevgimi gösteririm. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!



Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Kardeşime, sevgimi ifade 
etmek için ne diyecektim, unuttum. 
Söyler misin veya yazar mısın?

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

 Öğretmenlerime, sevgimi 
ifade etmek için ne diyecektim, 
unuttum. Söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

 Arkadaşlarıma, sevgimi 
ifade etmek için ne diyecektim, 
unuttum. Söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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Biraz da Eğlenelim!

 Artık, yakınlarımıza sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğrendik. Şimdi
biraz da eğlenelim!

 Aşağıdaki çocuk arkadaşına sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya.

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

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

............................................................................................................................
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

 Resimdeki çocuk, babasına sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya.

Gülümseyerek gösteririm,
Bazen sizi sevdiğimi.
Sarılınca size ben,
Anlayın çok sevdiğimi.

   Haydi, şimdi 
de Mete’nin şiirini 
ezberleyelim.

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

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

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



143143

1. Anne ve babamıza, onları sevdiğimizi ifade etmek için “Seni seviyorum.” 
deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 
 
2. Bazen anne ve babamıza olan sevgimizi onlara sarılarak da 
gösterebiliriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 

3. Anne ve babamıza karşı sevgimizi göstermek için onların ellerini 
öperiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

4. Kardeşime, “Canım kardeşim, seni seviyorum.” dersem ona sevgimi 
ifade etmiş olurum. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış 

5. Ben öğretmenlerime olan sevgimi onlara .................................................... 
diyerek gösteririm. Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.
 
a-) Canım öğretmenim. b-) Değerli arkadaşım.

6. Çoğu zaman arkadaşlarımla oyunlar oynar, oyuncaklarımı, eşyalarımı 
ve yiyeceklerimi paylaşırım. Böylece onlara sevgimi göstermiş olurum. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış

7. Yere düşen bir arkadaşımı hemen yerden kaldırırım. Böylece onu 
sevdiğimi göstermiş olurum. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru          b-) Yanlış 

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

SEVDİĞİMİZİ SÖYLEYELİM, 
SEVGİMİZİ GÖSTERELİM

 Başta Allah’a olmak üzere, ailemize, 
çevremize, doğaya, komşularımıza ve 
topluma karşı bazı görevlerimiz vardır. Bu 
görevlerimizin başında birbirimizi sevmek 
gelmektedir. Biz tüm Müslümanlar 
kardeşiz, kardeş olduğumuz içinde 
birbirimizi çok sevmeliyiz. Birbirimize 
karşı sevgimizi çok değişik şekillerde ifade 
edebiliriz.

 Örneğin sevdiğimiz birine gülüm-
sediğimiz zaman onu sevdiğimizi anlar. 
Yani biz sevgimizi gülümseyerek ifade 
edebiliriz. Sevgimizi bazen sarılarak gös-
terebiliriz. İnsanlar sevdiği kişilere sarı-
labilir, bu da güzel bir sevgi ifadesidir. 
Başka bir sevgi ifadesi de “Seni seviyo-
rum.” cümlesidir. İnsanlar sevdiği kişilere 
“Seni seviyorum.” diyebilir. Ayrıca bü-
yüklerimize, sevgimizi göstermek için elle-
rini öperiz.

“Biriniz kardeşini
(Allah için) seviyorsa,
ona sevdiğini söylesin.” 
(Ebu Davud, Edeb, 122)
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 Ben aileme olan sevgimi ifade etmek 
için “Seni seviyorum.” derim.

 Bana “Sarılmak sevgi ifade-
si midir?” diye sorduklarında “evet” 
derim.

 Bana gülümsemeyi sorduklarında 
“gülümsemenin de bir sevgi ifadesi 
olduğunu” söylerim.

 “Büyüklerine karşı sevgini nasıl 
gösterirsin?” diye sorduklarında “Onla-
rın ellerini öperek gösteririm.”derim.

 Ben “Her 
zaman, bütün 
Müs l üman l a r 
kardeştir.” derim.

 Ben sevgimi çok değişik 
şekilde gösterebilirim. “Seni se-
viyorum.” derim, sarılırım, gü-
lümserim ve büyüklerimin ellerini 
öperim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

Aşağıdaki soruları oku veya dinle. Ardından doğru resmi bul ve işaretle.

1. Ben aileme olan sevgimi ifade etmek için “Seni seviyorum.” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben aileme olan sevgimi sarılarak gösteririm. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
ben kimim? Beni bul!

3. Ben sevgimi ifade etmek istediğimde gülümserim. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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4. Ben büyüklerimin ellerini öperek sevgimi ifade ederim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

5. Ben “Tüm Müslümanlar kardeştir.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
ben kimim? Beni bul!

6. Ben herkesi çok seviyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim?
Beni bul!
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 Ben aileme sevgimi ifade et-
mek için ne diyecektim, unuttum. 
Söyler misin veya yazar mısın?

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

 Büyüklerime karşı sev-
gimi nasıl gösterecektim, ha-
tırlayamadım. Ne yapmam 
gerekiyor? Söyler misin veya 
yazar mısın?

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

 Ben sevgimi başka nasıl göste-
receğimi unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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 Artık, çevremize sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğrendik. Şimdi
biraz da eğlenelim!

 Aşağıdaki çocuk sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya yaz. Ardından 
resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim!

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

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

............................................................................................................................
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 Resimdeki çocuklar, annelerine sevgilerini nasıl göstermiş? Söyle veya 
yaz. Ardından resmi güzelce boya.

   Haydi, şimdi de
Mete’nin şiirini
ezberleyelim.

Annem, babam, kardeşim,
Arkadaşım, öğretmenim,
Bu dünyadaki her şeyim,
Ben sizi çok severim.

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

......................................................................................................................
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1. Yakınlarımıza, onları sevdiğimizi ifade etmek için “Seni seviyorum.” deriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 
 
2. Bir arkadaşıma, “Seni seviyorum.” dersem ona sevgimi ifade etmiş 
olurum. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 

3. Bazen yakınlarımıza olan sevgimizi onlara sarılarak da gösterebiliriz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

4. Ben yakınlarıma olan sevgimi onlara ....................... gösteririm. Boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Sarılarak    b-) Küserek

5. Çoğu zaman gülümseyerek de sevgimizi ifade etmiş oluruz. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

6. Büyüklerimize karşı sevgimizi göstermek için onların ellerini öperiz. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

7. Bütün Müslümanlar kardeştir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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 İçinde yaşadığımız dünyada bizden başka canlılar da yaşamaktadır. Bu 
canlılardan biri de hayvanlardır. Hayvanlar; evcil ve yabani hayvanlar diye ikiye 
ayrılır. Evcil hayvanlar bizim çevremizde yaşar. Hayvanlar bizim dostumuzdur. 
Hayvanları korumak onları sevmek bizim en temel görevimiz olmalıdır.

 Sokakta yaşayan hayvanların aç 
ve susuz kalmamaları için belli yerlere su 
ve yiyecek koyabiliriz. Hayvanlara zarar 
verecek davranışlardan kaçınmalıyız. 
Bir hayvan beslediğimiz zaman ondan 
sorumlu oluruz. Beslediğimiz bir 
hayvanımız varsa onun temizliğine ve 
beslenmesine dikkat etmeliyiz ve ona 
iyi davranmalıyız. Bu nedenle tüm 
ihtiyaçlarını karşılamalıyız.
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 Ben, “İçinde yaşadığımız dünyada bizden 
başka canlılar da yaşamaktadır. Bu canlılardan 
biride hayvanlardır”. derim.

 Ben, “Evcil hayvanlar bizimle 
beraber aynı doğada yaşarlar ve her 
an çevremizdedir.” derim.

 Ben, “Sokakta yaşayan hayvanların 
aç kalmamaları için belli yerlere yiyecek 
koymalıyız.” derim.

 Ben, “Beslediğimiz bir hayvanımız 
varsa onun temizliğine ve beslenmesine 
dikkat etmeliyiz.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

 Ben, “Sıcak havalarda kapımızın önüne su 
koyarak hayvanların su içmesini sağlamalıyız.” 
derim.
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

Aşağıdaki soruları oku veya dinle. Ardından doğru resmi bul ve 
işaretle.

1. Ben, “İçinde yaşadığımız dünyada bizden başka canlılar da yaşamaktadır. 
Bu canlılardan biride hayvanlardır.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben 
kimim? Beni bul!

2. Ben, “Evcil hayvanlar bizimle beraber aynı doğada yaşar ve her an 
çevremizdedirler.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben, “Sokakta yaşayan hayvanların aç kalmamaları için belli yerlere 
yiyecek koymalıyız.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak;ben kimim? Beni 
bul!

5. Ben, “Beslediğimiz bir hayvanımız varsa onun temizliğine ve beslenmesine 
dikkat etmeliyiz.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben, “Sıcak havalarda kapımızın önüne su koyarak hayvanların su içme-
sini sağlamalıyız.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Ben, sokakta yaşayan 
hayvanların aç kalmamaları için ne 
yapacaktım, unuttum. Söyler misin 
veya yazar mısın?

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

 Ben, sıcak havalarda hayvanların susuz 
kalmamaları için ne yapacaktım, hatırlayamadım. 
Söyler misin veya yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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Biraz da Eğlenelim!

 Artık, hayvanlara olan sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğrendik.
Şimdi biraz da eğlenelim!  

 Aşağıdaki çocuk bir köpeğe olan sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya 
yaz. Ardından resmi güzelce boya.

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

............................................................................................................................
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 Resimdeki çocuk, evcil hayvanına sevgisini nasıl göstermiş? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Çevremizdeki her canlı,
Hatırlatır Allah’ı.
Kedi, köpek fark etmez,
Doyuralım her canı.

   Haydi, şimdi de Mete’nin 
şiirini ezberleyelim.

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

............................................................................................................................
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1. İçinde yaşadığımız dünyada bizden başka canlılar da yaşamaktadır. 
Bu canlılardan biri de hayvanlardır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış 
 
2. Evcil hayvanlar bizimle beraber aynı doğada yaşar ve her an 
çevremizdedirler. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

3. Sokakta yaşayan hayvanların aç kalmamaları için belli yerlere yiyecek 
koymalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.
 
a-) Doğru             b-) Yanlış

4. Sıcak havalarda kapımızın önüne su koyarak hayvanların su içmelerini 
sağlamalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru             b-) Yanlış

5. Beslediğimiz bir hayvanımız varsa onun temizliğine ve beslenmesine 
dikkat etmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru             b-) Yanlış 

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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 Bütün canlıların bir arada yaşadığı ortama doğa denir. Doğayı bütün 
canlılarla ortak kullanırız. Çevremizde bizim dışımızda; kuşlar, kediler, köpekler, 
ağaçlar, çiçekler, karıncalar ve daha birçok canlı yaşar. İşte bu canlılarla 
beraber yaşadığımız için onları korumamız ve onlara zarar vermememiz 
gerekir.
 Doğayı korumak ve doğayı sevdiğimizi göstermek için üzerimize düşen 
bazı görevler vardır; çöpleri yere atmamalıyız, ormanlarımızı korumalıyız, 
ağaçlara zarar vermemeliyiz, ağaçsız yerlere fidan dikmeliyiz, ağaçları ve 
çiçekleri sulamalıyız. Unutmamalıyız ki doğa olmazsa biz yaşamımızı sürdüre-
meyiz.

160

Ben Doğayı Çok Seviyorum

“Bir kimse ağaç diker de o ağacın 
meyvesinden bir insan veya Allah’ın yarattığı 

herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse 
için sadaka olur.”(Müslim, Müsâkât, 7)
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 Ben, bütün canlıların birlikte 
yaşadığı yere “doğa” derim.

 Ben, “Doğayı korumak ve 
doğayı sevdiğimizi göstermek için 
çöpleri yere atmamalıyız.” derim.

 Ben, “Doğayı sevdiğimizi gös-
termek için ağaçları, çiçekleri ve bit-
kileri sulamalıyız.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?
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 Ben, “Doğada bizim dışımız-
da kuşlar, kediler, köpekler, ağaçlar, 
çiçekler, karıncalar ve daha birçok 
canlı yaşar.” derim
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Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik

Aşağıdaki soruları oku veya dinle. Ardından doğru resmi bul ve 
işaretle.

1. Ben, bütün canlıların birlikte yaşadığı yere “doğa” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

2. Ben, “Doğada bizim dışımızda hayvanlar, bitkiler ve daha birçok canlı 
yaşar.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben, “Doğayı korumak ve doğayı sevdiğimizi göstermek için çöpleri yere 
atmamalıyız.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!

4. Ben, “Doğayı sevdiğimizi göstermek için ağaçları, çiçekleri ve bitkileri 
sulamalıyız.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; ben kimim? Beni bul!
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 Ben doğaya sevgimi ifade etmek 
için ne yapacaktım, unuttum. Söyler misin 
veya yazar mısın?

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

 Doğayı korumak için çiçeklere ve ağaçla-
ra ne yapmam gerekiyor, hatırlayamadım. Söyler 
misin veya yazar mısın?

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

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
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Biraz da Eğlenelim!

 Artık, doğaya olan sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğrendik. Şimdi
biraz da eğlenelim!

 Aşağıdaki çocuk, doğaya olan sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya.

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

............................................................................................................................
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 Resimdeki çocuk, doğaya sevgisini nasıl göstermiş? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya.

İnsan doğayı sevmeli,
Doğa evim demeli.
Hayvanlar, ağaçlar, bitkiler,
Hepsi doğanın süsleri.

     Haydi, şimdi de 
Mete’nin şiirini ezberleyelim.

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

.........................................................................................................................
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1. Bütün canlıların birlikte yaşadığı yere “doğa” deriz. Doğru mu, yanlış 

mı? Söyle veya işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

 

2. Çevremizde bizim dışımızda; kuşlar, kediler, köpekler, ağaçlar, çiçekler, 

karıncalar ve daha birçok canlı yaşar. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 

işaretle.

a-) Doğru           b-) Yanlış

3- Doğayı korumak ve doğayı sevdiğimizi göstermek için çöpleri yere 

atmamalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 

a-) Doğru             b-) Yanlış

4- Doğayı sevdiğimizi göstermek için ağaçları, çiçekleri ve bitkileri .............

...........................  Boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

a-) Sulamamız gerekir.     b-) Boyamamız gerekir.

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
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