
ÂMENTÜ DUASI 
 

“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l- âhiri ve bi’lkaderi 
hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe 
illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” 
 
ANLAMI 
 
“Ben; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, 
hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’dan geldiğine, öldükten sonra yeniden dirilmeye inandım, 
hepsi haktır. Kesinlikle şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; yine şahitlik 
ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.” 

 
 
 

II.ÜNİTE(İSLAM’I TANIYALIM) 
1. İman nedir? Açıklayınız. 
“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerri 
ile kaderin Allah’tan olduğuna inanmaktır 
 
2. Kelime-i tevhit ve anlamını söyleyiniz. 
Kelime-i tevhid:  “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah.” 
Kelime-i tevhidin anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Hz. Muhammed 
Allah’ın elçisidir.” 
 
3. Dört büyük meleğin adını yazınız. 
Cebrail 
Azrail 
Mikail 
İsrafil 
 
4. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Açıklayınız. 
Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara iletmek, İlahi vahyi insanlara açıklayıp 
öğretmek, Gönderildikleri toplumları iyiye ve güzele yöneltmek, yanlış inanç ve 
davranışlardan, kötülüklerden uzaklaştırmak için çaba harcamak, Ayrıca yaşayışları 
ve güzel ahlaklarıyla da insanlara hem önder hem de örnek olmak. 
 
5. Oruç ve zekât ibadeti hakkında bilgi veriniz. 
Oruç; tan yerinin ağarmasından* itibaren güneşin batışına, akşam ezanı okununcaya 
kadar hiçbir şey yiyip içmeyerek ve bazı bedensel arzulardan ibadet niyetiyle uzak 
durarak yerine getirilir. İslam dininde akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı her 
Müslüman’ın oruç tutması farzdır 
 
Zengin Müslümanların, sahip oldukları mal veya paralarının belli bir bölümünü ibadet 
niyetiyle her yıl Kur’an’da belirtilen kişilere vermelerine zekât denir. 
 
6. I. Namaz kılmak 
II. Peygamberlere inanmak 
III. Hacca gitmek 
IV. Meleklere inanmak 



Âmentü duasında yukardakilerden kaç tanesi yer alır? 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
 
7. Kur’an’ın indirilmeye başladığı gece aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Mevlid Kandili 
B. Kadir Gecesi 
C. Miraç Kandili 
D. Berat Kandili 
 
8. Kur’an’da kaç cüz vardır? 
A. 15 B. 25 C. 30 D. 40 
 
9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A. Tevrat-Hz. Musa (a.s.) 
B. İncil-Hz. İsa (a.s.) 
C. Kur’an-Hz. Muhammed (s.a.v.) 
D. Zebur-Hz. Yusuf (a.s.) 
 
10. Öldükten sonra başka bir âlemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın 
yaşanacağına inanmaya ne denir? 
A. Kadere iman 
B. Ahirete iman 
C. Meleklere iman 
D. Kitaplara iman 
 
11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerle tamamlayınız. 
 

Sure-cüz-ayet-kelime-i şehadet-Bakara-Fatiha-Cebrail 
 

• Kur’an’ın besmelelerle bölünmüş olduğu 114 bölümden her birine {sure} denir. 
• Kur’an’ın bölünmüş olduğu her yirmi sayfa {cüz} olarak adlandırılır. 
• Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni {Cebrail(a.s.)} tarafından Peygamberimize (s.a.v.) 
bildirilmiştir. 
• Kur’an surelerini oluşturan bazen bir veya daha fazla cümleden, bazen de birkaç 
harften meydana gelen vahiy ifadelerine, {ayet} denir. 
• {bakara} suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir. 
• {fatiha} suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. 
• Müslüman olmak isteyen kişi, öncelikle {kelime-i şehadet} getirmeli ve bu ifadenin 
içerdiği anlama gönülden inanmalıdır. 
 
12. Aşağıdaki şemaya İslam’ın şartlarını yazınız. 
 
İslam’ın şartları:  
 
Kelime-i Şehadet, Namaz kılmak,Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek 
 


