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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SINIF
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ÜNİTE

III. ÜNİTE - ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
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SOLDAN SAGA

YUKARDAN ASAGI

Soldan Sağa
2. Bir varliga ya da nesneye karsi duyulan
2. Bir
varlığa ya da tutku
nesneye ve
karşıtutsaklik
duyulan bağlılığın
tutku ve tutsaklık
bagliligin
durumuna
durumuna
gelmesidir.
gelmesidir

Yukarıdan Aşağıya
1. Câhiliye Araplarinin, üzerine “evet” veya “hayir”
1. Câhiliyegibi
Araplarının,
üzerineyazdiklari
“evet” veya “hayır”
yazdıkları ve
ifadeler
ve gibi
birifadeler
ise baslamadan
bir işeönce
başlamadan
önce
çektikleri
oklardır.
çektikleri oklardir

5.
Hakkinda Tebbet Suresi inen Peygamberimizin
6. İnsanların birbirlerine geçen emekleri veya hakları.
amcasi

Insan
sagligina
4. Hz.3.
Yahya'nın
babasının
adı.

5. Hakkında Tebbet Suresi inen Peygamberimizin amcası.
8. Harama yakın olan mekruh türü.

6.
geçen
emekleri,
11. Insanlarin
Başkasının malınıbirbirlerine
veya parasını şansa
bağlı olarak
elde etmekhaklari.
üzerine
8. Harama
yakin olan mekruhtur
kurulan oyunlar.
11.
malini veya
parasini
sansa
bagli
13. baskasinin
Dinî bakımdan kullanılmasına,
yapılmasına,
söylenmesine,
yenilip
içilmesine izin verilen
olarak
eldeşey.etmek üzerine kurulan oyunlar
14. Dinî
Haram bakimdan
kadar kesin ve bağlayıcı
delillere dayanmayan,
yapılması dinen
13.
kullanilmasina,
yapilmasina,
hoş
görülmeyen
şey.
söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen
sey
14. Haram kadar kesin ve baglayici delillere
dayanmayan, yapilmasi dinen hos görülmeyen
sey
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3. İnsan sağlığına zararlı bir çok kimyasal içeren tütün ürünü.

tütün ürünü

zararli bir çok kimyasal içeren

7. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını yaşayan insanlar,
kuşak.
4. Hz. Yahya'nin babasinin adi
9. Tebbet
Suresi'nin diğerolarak
adı.
7. Yaklasik

ayni yillarda dogmus, ayni
çagin
sartlarini
yasayan
insanlar,
10. Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese,
Allah’ın (c.c.)kusak.
yapılmasını
kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.
9. Tebbet Suresi'nin diger adi
12. Dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya
10. Dinen sorumluluk çagina ulasmis olan
sevap olmayan.
herkese, Allah’in (c.c.) yapilmasini kesin olarak
yasakladigi söz ve davranis.
12. Dinî bakimdan yapilmasinda sakinca olmayan,
yapilmasi günah veya sevap olmayan
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CEVAP ANAHTARI
Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

2. Bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir [BAĞIMLILIK]

1. Câhiliye Araplarının, üzerine “evet” veya “hayır” gibi ifadeler yazdıkları ve bir
işe başlamadan önce çektikleri oklardır [FALOKLARI]

5. Hakkında Tebbet Suresi inen Peygamberimizin amcası [EBULEHEB]

3. İnsan sağlığına zararlı bir çok kimyasal içeren tütün ürünü [SİGARA]

6. İnsanların birbirlerine geçen emekleri, hakları. [KULHAKKI]

4. Hz. Yahya'nın babasının adı [ZEKERİYA]

8. Harama yakın olan mekruhtur [TAHRİMENMEKRUH]

7. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını yaşayan insanlar,
kuşak. [NESİL]

11. başkasının malını veya parasını şansa bağlı olarak elde etmek üzerine
kurulan oyunlar [KUMAR]

9. Tebbet Suresi'nin diğer adı [MESED]

13. Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey [HELAL]

10. Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını
kesin olarak yasakladığı söz ve davranış. [HARAM]

14. Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen
hoş görülmeyen şey [MEKRUH]

12. Dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap
olmayan [MÜBAH]
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