2. ÜNİTE

5. SINIF
RAMAZAN VE ORUÇ
5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.
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“Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni,
annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla.”

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ________ koru.

(İbrahim suresi. 21. ayet.)

(Bakara suresi, 201. ayet)

Bu ayetten;
Bu duada boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi getirilmelidir?

I. Allah’tan af dileme,
II. Ailemiz için dua etme,
III. Bütün nimetlere şükretme

A) müşriklerden

B) kötülüklerden

C) ateş azabından

D) günahkârlardan

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve II

D) I, II ve III
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Rabbena âtina
“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.”
Rabbenâğfirlî
“Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün
mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.”
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Rabbena duaları ile ilgili olarak;

Aşağıdakilerden hangisi Rabbena âtina duasına ait
bir dua değildir?

I. İki dünya için de iyilik istenir.
II. Bütün inanalar için af dilenilmektedir.

A) Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl.

III. Sadece Müslümanların ahire ulaşması istenir.

B) Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

C) Ahirette de iyilik, güzellik ver.

A) I ve II

B) I ve III

D) Bizi ateş azabından koru.

C) II ve III

D) I II ve III
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Bizler için güzel bir dua örneği olan Rabbena dualarında bağışlanma, iyilik ve güzellik dileme, kötülüklerden korunma konusunda birçok hususa değinilmiştir.

Hayat sadece dünyadan ibaret değildir. Bütün insanlar
için ahiret hayatı da kaçınılmaz bir sondur. Bu sebeple
hem dünya için hem ahiret için dua etmeli, duada bütün
Müslümanları da dile getirmeliyiz. Bu konu Rabbena
dualarında dile getirilmiştir.

Bahsedilen dualarla ilgili olarak;
I. Dünya ve ahiret için iyilik istenir.

Buna göre Rabbena dualarında aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

II. Her namazda okunması gerekir.

A) Her iki hayat için Allah’a dua etmeliyiz.

III. Bütün Müslümanlar için af dilenir.

B) Bu dualarda bizler için dua örneği vardır.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

C) Dua ederken sadece kendimizi düşünmemeliyiz.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) Ayetlere Kur’an’dan dualara ise sünnetten ulaşırız.

C) I ve III

D) II ve III
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