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8.5.1. İslam Dininin Temel Kaynakları 8. sınıf: 5. ünite 

2. Yandaki kelimeleri kullanarak verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. 

1. Aşağıda verilen kelimeleri düzeltip anahtar cümleyi bulunuz. 

 

 

Anahtar cümle 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

1. Kur’an, sözlükte “toplamak, OKUMAK, bir araya getirmek” anlamlarına gelir. 

2. Kur'an-ı Kerim ve SÜNNET İslam dinin iki temel kaynağıdır. 

3. Kur’an-ı Kerim’in dili de ARAPÇADIR.  

5. FURKAN, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran 

anlamlarına gelir. 

6. Sünnet; sözlü (kavli), FİİLİ ve TAKRİRİ olmak üzere üç kısma ayrılır. 

Sünnet 

Takriri  

Furkan 

Arapçadır 

Fiili  

Okumak 
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4. İslam’ın temel kavramları (a.s.) ile ilgili karışık verilen cümleleri düzeltelim.  

1. Hükümleri/bazı/ açıklar/Kur'an-ı Kerim'deki/sünnet   

Sünnet, Kur’an-ı Kerim’deki bazı hükümleri açıklar. 

2. İslam’ın/ve/sünnet/temel kaynaklarıdır/Kur’an 

Kur’an ve sünnet İslam’ın temel kaynaklarıdır.  

3. Uygulamalarıyla/açıklamıştır/bazı ayetleri/Hz. Peygamber/söz/ve  

Hz. Peygamber, söz ve uygulamalarıyla bazı ayetleri açıklamıştır. 

4. Kur’an’daki/ görevlerinden /hükümleri/biri de/açıklamaktır/ Hz. Peygamberin 

Hz. Peygamber’in görevinden biri de Kur’an’daki hükümleri açıklamaktır. 

5. yer alan/ uygulamak/Hükümleri/yaşamak/Kur’an’da ve sünnette/ ile mümkün olur/ İslam’ı 

İslam’ı yaşamak, Kur’an’da ve sünnette yer alan hükümleri uygulamak ile mümkün olur. 

6. Kur’an’daki/ ayetleri/Hz. Peygamber/ uygulamalı/açıklamıştır/ bazı/olarak  

Hz. Peygamber, Kur’an’daki bazı ayetleri uygulamalı olarak açıklamıştır. 

7. inanç,/ bir kitaptır ve ahlak /Kur’an-ı Kerim;/ibadet/konularında/içeren /hükümler  

Kur’an-ı Kerim; inanç, ibadet ve ahlak konularında hükümler içeren bir kitaptır. 

8. son suresi/ilk suresi/ Fatiha,/Kur’an-ı Kerim’in/Nas’tır.  

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nas’tır. 

 

3. Aşağıdaki açıklamalara göre bulmacayı 
doldurunuz. 
1. Kur'an'ın, insanlara doğru yolu gösteren, 

rehberlik eden anlamına gelen ismi 
2. Peygamberimizin bazı davranışları onaylaması 
3. Kur'an'ın düşündüren ve hatırlatan anlamına 

gelen ismi 
4. Kur'an'ın, kalpleri iyileştiren, şifa veren anlamına 

gelen ismi 
5. Peygamberimizin sözleri, uygulamaları ve 

onaylamaları  
6. Kur'an kelimesinin sözlük anlamlarından biri 
7. Kur'an'ın her şeyi aydınlatan anlamına gelen ismi 
8. İslam dinin en önemli kaynağı 
9. Kur'an'ın, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı 

birbirinden ayıran anlamına gelen ismi 


