5. SINIF

1.ÜNİTE
KADER İNANCI
5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
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“Rabb’inize, yalvara yakara ve gizlice dua edin... Islah
edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Allah’tan korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.”

I. Dua ederken abdestli olmak gerekir.
II. Yapılan dualar ibadet özelliği taşımaktadır.
III. Yüce Allah’tan istekte bulunmayı ifade etmektedir.
Dua ile ilgili cümlelerden hangileri doğrudur?

(A’raf suresi, 55 ve 56. ayetler.)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi dua ederken
dikkat edilmesi gereken bir durum değildir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Allah’a (c.c.) yalvararak dua etmemiz gerekir.
B) Mutlaka ellerin açık bir şekilde olması gerekir.
C) Allah’ın (c.c.) merhametinden ümit kesilmemelidir.
D) Dua ederken açıktan olmamasına dikkat edilmelidir.
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I. “Rabb’im! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime
girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları
bağışla; zalimlerin de ancak helakını artır.”

“Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz
ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm. Şu hâlde benim davetime gelsinler ve
bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar.”

(Nuh suresi, 28. ayet.)
II. Musa: “Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana
kolaylaştır.” dedi.

(Bakara suresi, 186. ayet.)
Bu ayete göre;

(Taha suresi, 25 ve 26. ayetler.)

I. Yüce Allah kullarına uzak değildir.

III. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının,
O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad
edin ki kurtuluşa eresiniz.

II. Allah (c.c.) kullarının duasını mutlaka kabul eder.
III. Rabbimiz ettiğimiz duaları cevapsız bırakmamaktadır.

(Mâide suresi, 35. ayet)
Numaralanmış ayetlerden hangileri Kur’an-ı Kerim’de geçen dualara örnek gösterilebilir?

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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İnsan, muhtaç bir varlık olarak yaratılmıştır. Hayatının
büyük bir kısmını diğer insanlara muhtaç bir şekilde devam ettirir. Bununla birlikte sonsuz güç sahibi yaratıcı
olan Allah’a (c.c.) her zaman ihtiyaç duyar ve O’na olan
ihtiyaçlarını dile getirir. Rabbinin her zaman yanında olduğunu bilir ve daima sabırlı ve güçlü olur.

“Bizleri yediren, içiren, yaşatan ve bizi Müslümanlardan
eyleyen Allah’a şükürler olsun. Soframıza bereket, yiyenlere afiyet, vücudumuza sıhhat ver Allah’ım. Dünyada kalanlarımıza selamet ver, ahirete göçenlerimize
rahmet eyle. Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan et.”

Metinde aşağıdaki ifadelerden hangisine yer verilmemiştir?

Bu yemek duasından hareketle;
I. Nimetlere şükretmek gerekir.

A) Dua kişiye huzur ve güven verir.

II. Vefat eden yakınlarımıza da dua ederiz.

B) Bizler sık sık diğer insanlara ihtiyaç duyarız.

III. Her iki dünya için deAllah’tan iyilik talep edilir.

C) İnsanlar kudret sahibi Allah’a (c.c.) muhtaçtır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

D) Muhtaç olan insan tüm isteklerini başkalarının yardımı ile karşılar.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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