
FÂTİHA SURESİ 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve 
iyyâke nestaîn. İhdinassırâtal müstegîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi 
aleyhim veleddâllîn. Âmin.** 
 
ANLAMI 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım. 
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir. 
Din gününün* sahibidir. (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; 
gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin. 
 
 

III.ÜNİTE(GÜZEL AHLAK) 
 

1. Kişinin güzel ahlaklı olmasında dinin rolü nedir? Açıklayınız. 
 
Kişinin güzel ahlaklı olmasında dinin rolü büyük bir önem taşımaktadır. Dinimiz İslam bizlere 
sürekli olarak güzel ahlaklı olmak için adaletli Doğru sözlü emanete sahip çıkan Allah’ın emir 
ve yasaklaına uyan adaletli olan adaletsizlik karşısında dimdik duran bir Müslüman olmamızı 
öğütlemktedir. 
 
2. Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir? Söyleyiniz. 
 
Doğru sözlü olması, adaletli olması, emanete sahip çıkması, Peygamber efendimizin sünnetlerine 
uyması, elinden dilinden düşmemesi, yalan söylememesi, anne ve babasına saygılı olması gibi 
birçok özelliğe sahptir. 
 
3. İslam dininin, anne, baba ve kardeşler arasındaki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken 
ilkelerine örnekler veriniz. 
 
İslam dininde Müslümanların anne ve babasına öf bile dememesi onların sürekli olarak sözünü 
dinlemesi ve anne babanın çocuklar arasında adaletli bir şekilde eğitim vermesi onlaın güzel 
ahlak vermesi güzel isim vermesi önemli konular olarak bizlere nakledilmektedir. 
 
4. Komşularla ilişkilerin sevgi ve saygı üzerine kurulması için nelere özen göstermek 
gerekir? Anlatınız. 
 
Komşularla ilişkilerin sevgi ve saygı üzerine kurulması amacıyla sürekli olarak birbirimizin 
sıkıntıları ve ihtiyaçları hakkında haberdar olmalı hediyeler götürmeli, birbirimize yemek 
götürmeli, örf ve adet gibi konulara dikkat etmemiz gerekir. 
 
5. Dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla ilişkileri sürdürmeye ne 
denir? 
 
A. İbadet  B. Ahlak  C. Sıla-i rahim   D. İyilik 
 
6. “Ben ancak güzel ………………………… tamamlamak için gönderildim.” hadisinde 
boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir? 
 
A. Ahlakı  B. Sözleri  C. Düşünceleri   D. İşleri 
 



7. Fâtiha kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A. Açılış  B. Sevgi  C. Okuma  D. İnanç 
 
 
8. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız. 
 
(Yanlış ) Dinimize göre akraba hakkı, anne baba hakkından daha önemlidir. 
 
(Doğru) Anne ve babamıza “öf” bile dememeliyiz. 
 
(Doğru) Öğretmenlerimize karşı nazik ve saygılı olmalıyız. 
 
(Yanlış) Fâtiha suresi, üç ayetten oluşur. 
 
(Yanlış) Fâtiha suresi, Kur’an-ı Kerim’in 7. suresidir. 
 
(Doğru) Güzel ahlaklı olmak, başkaları tarafından sevilmemizi sağlar. 
 
(Doğru) Peygamberimiz (s.a.v.), cennetin, annelerin ayakları altında olduğunu söylemiştir. 
 
(Doğru) Dinimiz, büyüklere saygılı olmamızı, küçüklere de merhametle yaklaşmamızı istemiştir. 
 
 
9. Fâtiha suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız. 
 
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve 
iyyâke nestaîn. İhdinassırâtal müstegîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi 

aleyhim veleddâllîn. Âmin.** 
 
 
10. Arkadaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olmak için onlara karşı davranışlarımızda nelere 
dikkat etmeliyiz? Aşağıya bir şema çizerek düşüncelerinizi bu şemaya yazınız.. 
 

- sürekli olarak nazik olmalıyız 
- onların kalbini kıracağımız davranışlardan uzak durmalıyız 
- güzel ahlaklı güzel sözlü olmalıyız 
- empati yoluyla onları anlamaya çalışmalı sıkıntılarını çözmeliyiz 
- adaletli olmalıyız 
- zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. 

 


