
1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME (Okuduğunu Anlama etkinliği) 
 

S.1. “Bizler, işlerimize besmele çekerek başlamaya önem veririz. Hayırlı olan, dinimizin 
yasaklamadığı her işe besmele çekerek başlarız. Besmele çekmekle Allah’ın (c.c.) 

adını anmış oluruz. Rabb’imizi (c.c.) hatırladığımızı ifade ederiz. Bismillah ifadesini 

söyleyerek gücü her şeye yeten Yüce Allah’a (c.c.) sığınır, ondan yardım dileriz. Cenab-ı 
Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetleri hatırladığımızı belirtiriz. Rabb’imize (c.c.) şükrümüzü, 

minnet duygumuzu dile getirmiş oluruz.”   
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Besmele çekmek, Allah’ı hatırlamaktır. 
B. Besmele çekmek, Allah’ın adını anmak demektir. 

C. Allah’ın her şeyi gördüğünü, bildiğini düşünmektir. 
D. Allah’a sığınmak, Ondan yardım dilemektir. 

S.2. “Yüce Allah (c.c.), biz insanlara pek çok güzel özellik ve nimet vermiştir. Bunlardan 
biri de konuşmaktır. Bizler; duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi ve hayallerimizi 

başkalarına konuşarak aktarırız. Rabb’imizin (c.c.) verdiği konuşma nimeti sayesinde 
çevremizdeki insanlarla iletişim kurarız. İnsanlarla konuşup tanışır, dostluk ve 

arkadaşlıklarımızı geliştiririz. Onlara isteklerimizi konuşarak iletiriz. Günlük hayatta 
çevremizdeki insanların konuşurken pek çok ifade kullandıklarına şahit oluruz. Bu ifadelerden 

önemli bir bölümü, dinimizin etkisiyle dilimize geçen kavram ve kelimelerdir.” 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A. Dini ifadelerin çoğu dinimizin etkisiyle dilimize geçmiştir. 

B. Günlük hayatta konuşmalarda dini ifadeleri kullanmayız. 
C. Duygu, düşünce ve bilgiler konuşarak başkalarına aktarılır. 

D. Konuşma nimeti sayesinde insanlarla iletişim kurarız. 
S.3. “Allah (c.c.); bizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlı ve cansız bütün varlıkları yaratan yüce 

varlıktır. Kâinat, gezegenler, yıldızlar, Güneş, Ay, Dünya’mız; dağlar, denizler, bitkiler, 
hayvanlar hep Allah’ın (c.c.) yaratması ile meydana gelmiştir. Allah (c.c.), bizleri çok 

sever. O, bizi en güzel şekilde, akıllı ve üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Hayatımızı 
sürdürebilmemiz için gerekli olan şeyleri de var etmiştir. Havayı, suyu, çeşit çeşit yiyecek ve 

içecekleri, irili ufaklı hayvanları yaratmış ve bizim hizmetimize vermiştir. Allah’ın 
(c.c.) yarattığı nimetler olmasa hayatımızı devam ettiremezdik. Bütün bu sebeplerle 

bizler Allah’ı (c.c.) çok severiz.”  
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 

A. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için her şeyi Allah bize vermiştir. 

B. Bizler biz her şeyi veren Rabbimizi (c.c) çok severiz. 
C. Allah sadece canlı varlıkları yaratan Yüce yaratıcıdır. 

D. Allah yarattığı ve nimetleri verdiği insanları çok sever. 
S.4. “Yüce Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ve sıfatları vardır. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine, 

esmâ-i hüsnâ denir. Allah birdir. Onun eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur. O, kâinatın 
yegâne yaratıcısıdır. Allah’ın (c.c.) gücü sonsuzdur. O, dilediği şeyi, dilediği şekil ve zamanda 

yaratabilir. Allah (c.c.), bütün eksikliklerden uzak olan, mükemmel bir varlıktır. Onun üstün 
sıfatları vardır. Örneğin, Yüce Allah’ın (c.c) varlığı kendindendir. O, yarattığı hiçbir varlığa 

benzemez.” 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarabileceğimiz bir sonuçtur? 

A. Allah, insanı üstün ve akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. 
B. Rabbimiz insana konuşma nimeti vererek, diğer insanlarla iletişim kurmasını istemiştir. 

C. Allah’ın adını anmalı, işlerimize besmele ile başlamalıyız. 
D. Allah gücü sonsuz olan, dilediği şeyi, dilediği şekilde yaratan Yüce varlıktır. 

S.5. “Peygamber, sözlükte haberci, elçi gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise Allah’ın 

(c.c.) bildirdiği emir ve yasakları, inanç ve ibadet esaslarını, ahlak ilkelerini insanlara 
iletmekle görevli olan seçilmiş elçi demektir. Allah (c.c.), insanlar arasından üstün 

vasıflı bazı kişileri peygamber olarak seçmiştir. Peygamberler, Allah’ın (c.c.) emir ve 
yasaklarını insanlara iletmişlerdir. Onlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını 



göstermişlerdir. Allah’a (c.c.) niçin ve nasıl kulluk edilmesi gerektiğini öğretmişlerdir. 

Güzel ahlakları ve yaşayışlarıyla da insanlara örnek olmuşlardır.” 
Yukarıdaki paragraftan Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletme zorunlulukları yoktur. 
B. Allah üstün özellikli kişileri peygamber olarak seçmiştir. 

C. Dünya ve ahirette nasıl mutlu olacağımızı öğretmişlerdir. 

D. Emir ve yasakları bizzat uygulayarak insanlara örnek olmuşlardır. 
S.6. “Allah (c.c.), emir ve yasaklarını insanlara iletmek, kullarına doğru yolu göstermek için 

tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. İlk insan Hz. Âdem (a.s.), aynı zamanda 
Allah’ın (c.c.) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişidir. Son peygamber ise Hz. 

Muhammed’dir (s.a.v.). Kur’an-ı Kerim’de, her topluma peygamber gönderildiği şu ayetle 
açıklanmaktadır: “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet 

için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” 
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Peygamberler, insanlara doğru yolu göstermek için görevlendirilmiştir. 
B. Allah her topluma bir uyarıcı, peygamber göndermiştir. 

C. Allah’ın gönderdiği ilk peygamber, Hz. Muhammed’dir.(sav) 
D. Peygamberler insanları uyarmak, müjdelemek için gönderilmiştir. 

S.7. “Bazı peygamberler belirli bir kavme, topluluğa gönderilmiştir. Bazı peygamberler ise 
daha geniş insan topluluklarına gönderilmiştir.” Bütün insanlığa gönderilen peygamber 

kimdir? 

A. Hz. İbrahim (as) 
B. Hz. İsa (as) 

C. Hz. Musa (as) 
D. Hz. Muhammed (sav) 

S.8. “İşlerimize başlarken “Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.” deriz. 
Bu ifade, “Kovulmuş şeytanın şerrinden, kötülüğünden Allah’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın adıyla başlarım.” demektir. “Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. 
Bismillâhirrahmânirrahîm.” ifadesini söylemeye eûzü besmele çekmek denir. Bazen 

işlerimize başlarken sadece “Bismillâhirrahmânirrahîm.” deriz. Bu ifade, “Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adıyla başlarım.” manasına gelir. Bazen bu ifadenin yerine kısaca “Bismillah.” da 

deriz. Bu ifade, “Allah’ın adıyla başlarım.” demektir. “Bismillah.” ya da 
“Bismillâhirrahmânirrahîm.” sözünü söylemeye besmele çekmek denir.” 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargıdır? 
A. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm : Kovulmuş şeytanın şerrinden, kötülüğünden Allah’a 

sığınırım, demektir. 

B. “Bismillah” ifadesini söylemeye Euzü besmele denir. 
C. İşlerimizi bitirirken besmele çekmeye önem vermeliyiz.  

D. Bismillah : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım, demektir. 
S.9. “Allah’ın adı anılmadan (besmele çekilmeden) başlanan her iş veya söz bereketsizdir, 

eksiktir.”  “Gerçek şu ki şeytan, Allah’ın adı anılmayan (besmele çekilmeyen) yemeği 
kendine helal sayar.” 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki Hadislerden çıkarılabilecek bir yargı değidir? 
A. Besmelesiz iş eksik kalır. 

B. Besmelesiz yemek şeytan için helal olur. 
C. İş veya sözümüzün bereketi için besmele çekilmelidir.  

D. Besmele çekmek Allah’tan yardım dilemektir. 
S.10. “Hayırlı olan her işimize Rabb’imizin (c.c.) adını anarak yani besmele çekerek 

başlayalım. Örneğin, sabahleyin yataktan besmeleyle kalkalım. Yemek yerken, su içerken, 
arabaya binerken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur’an okurken, eve girerken, ders 

çalışmaya başlarken, kitabımızı ve defterimizi açarken “Bismillâhirrahmânirrahîm.” diyelim. 

Böyle yaparsak Rabb’imizin (c.c.) adını zikrettiğimiz için sevap kazanırız. Ayrıca yapacağımız 
işlerde Allah (c.c.) bize yardım eder. Bizleri, karşılaşabileceğimiz olumsuzluklardan korur.” 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 
A. Karşılaşabileceğimiz kötülüklerden besmele bizi korur. 



B. Besmele çekersek Allah bizleri yardımsız bırakmaz. 

C. Besmele çekmek, kişiyi şeytanın kötülüklerinden korur. 
D. Yapacağımız tüm işlerde besmele çekmeye önem vermeliyiz. 

S.11. “İnsanlar arasındaki iletişim selamla başlar. Birbiriyle karşılaşan iki insan önce 
selamlaşır; sonra da konuşur ve tanışır. Selamla başlayan bu iletişim, kişiler arasında 

dostluk ve kardeşlik ilişkisine kadar uzanacak bir yol olur. Okulda, çarşıda, pazarda, 

camide selamlaşma ile başlayan insan ilişkileri, zamanla gelişerek dostluğa ve kardeşliğe 
dönüşür. Selamlaşma; sevginin, dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin ilk adımıdır. 

Selamlaşmak, Müslüman’ın Müslüman haklarından biridir. Bu nedenle bizler, Müslümanlar 
olarak birbirimizle selamlaşmaya önem vermeliyiz. Selamı yaygınlaştırmak, aynı 

zamanda barışın ve kardeşliğin de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak anlamına gelir.” 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 

A. Dostluk, kardeşlik ve sevgini başlangıcı selamlaşmadır. 
B. Selamlaşma ile barış ve kardeşlik yaygınlaşır. 

C. Selamlaşma bize sevap kazandırır, huzur ve bereket verir. 
D. İnsanlar arası iletişimde selamlaşma çok önemlidir. 

S.12. “İnsanlarla selamlaşmak aynı zamanda onlar için dua etmektir. Allah’tan (c.c.), 
karşımızdaki kişiye iyilik, güzellik, esenlik vermesini dilemektir. Dolayısıyla selam 

verdiğimiz kişiye aynı zamanda dua etmiş oluyoruz. Kendisi için dua ettiğimizi, kendisinin 
iyiliğini istediğimizi bilen kişi bize yakınlık ve sevgi duyar. Böylece selamlaşmak, insanlar 

arasındaki ilişkileri geliştirir.” 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 
A. İnsanlar arası ilişkileri selamlaşma geliştirir. 

B. Birbirimize dua etmektir, selamlaşmak. 
C. Allah sana iyilik, güzellik versin demektir. 

D. Önce selam veren daha çok sevap kazanır. 
S.13. “Günlük hayatta farklı ifadeler kullanarak selamlaşmak mümkünse de selamlaşmanın 

en güzel şekli, “Selâmün aleyküm.” demektir. Bu ifade, “Selam, esenlik, iyilik, güzellik, 
hayırlı şeyler senin üzerine olsun.” anlamına gelir. Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara, 

“Selâmün aleyküm.” veya “Es-selâmü aleyküm.” diyerek selam vermiştir. 
Dolayısıyla selam verirken bu ifadeyi kullanmak sünnettir ve bize sevap kazandırır. 

Biri bize, “Selâmün aleyküm.” diyerek selam verdiğinde biz de ona, “Ve aleyküm selam.” 
ifadesiyle karşılık veririz. Böylece karşımızdaki kişiye, “Ben de senin için iyilik, 

güzellik, hayır ve esenlik dilerim.” demiş oluyoruz.” 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 

A. Selam, Yüce Rabb’imizin (c.c.) en güzel isimlerinden yani esmâ-i hüsnâsından biridir. 

B. Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara, “Selâmün aleyküm.” Diyerek selam vermiştir. 
C. Selamlaşmak sünnettir, bizlere sevap kazandırır. 

D. Selamlaşmak birbirimiz için iyilik, güzellik, hayır istemektir. 
S.14. “İman etmedikçe, cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe (olgun bir) 

imana sahip olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir 
şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız!..” Hz. Muhammed 

(s.a.v.) başka bir hadisinde de “İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en 
yakın olanı, önce selam verendir.” buyurarak selamı önce verenin daha fazla sevap 

kazanacağını açıklamıştır.” 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek bir yargı değildir? 

A. Selamı önce vermek, Allah’a yakın olma sebebidir. 
B. Selamı yaymak, birbirimizi sevmeye sebeptir. 

C. Cennete girmek için iman etmek şarttır. 
D. Selamlaşmak huzur ve bereketin artmasına sebeptir. 
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