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10.sınıf hadis kitabı cevapları meb yayınları

10. Sınıf Din Kültürü ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Din Kültürü ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa
yorum kısmından yazmayı unutmayın. Sayfanın Cevapları: 5. Ünitemizi Değerlendirelim A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız. 1. ……………………., İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi itikadi yorumdur. 2. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme ………………. denmektedir. 3. İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar
sonucunda ortaya çıkan ve en yaygın olarak bilinen siyasi itikadi mezhepler; ………….. ve ……………… dır. 4. ………………… Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır. 5. …………………, İmam-ı Azam
Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhî ekolün adıdır. B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 6. İslam düşüncesinde din ve din anlayışı arasındaki fark nedir? Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken din anlayışı bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve
yorumlanma biçimlerini ifade eder. Bundan dolayı dinî tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Çünkü din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların algılarına ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunlar, dine mâl edilemez. 7. Mezhep ne demektir? Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş
demektir. Dini manada mezheb ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. 8. İslam düşüncesinde yorum biçimleri kaça ayrılır? İslam dininde yorumlar üçe ayrılır: Tasavvufi Yorumlar: İslamın felsefi yönünden yorumlandığı biçimdir. Bu yorum farklı yolların çıkmasına neden olmuştur.İbadetler, mezhepler ve dini düşünceler, namaz
ile ilgilidir. Ameli-Fıkhi Yorumlar: İslamda hukukun olduğu yorumlardır. Genellikle sevap- günahı gösterir. İnsanlara öğütler verir. Mezhebi konular yer alır. Siyasi-itikadı yorumlar, 9. İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir? İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve
ekonomik şartlar, onun din anlayışı üzerinde etkili olur. Bu durum, dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 10. İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan “nübüvvet” (peygamberlik) konusunu bir ayetle açıklayınız. C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. I- Hz. Peygamber’in vefatından sonra
hilafetin, kıyamete kadar Hz. Ali (r.a.) ve soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezhep, Şiilik’tir. II- Önceleri Mutezile’ye mensup iken ayrılıp kendi itikadi mezhebini oluşturan din bilgini, İmam Eşarî’dir. III- Fıkıh ilmindeki başarısı ve fıkhi meselelere sunduğu çözümlerle “İmam-ı Azam” ünvanını alan din bilgini İmam Mâturidî’dir. IV- Hadis alanında yazılmış olan ilk eserlerden
biri olan “Muvatta”nın yazarı İmam Şafî’dir. 11. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) I-II B) I-III C) I-II-IV D) I-II-III E) I-III-IV 12. İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tevhit konusunda mezhep imamları ortak görüşler ileri sürmüşlerdir. B) İslam mezhepleri Kur’an-ı Kerim’in ilahi kitap olduğunu kabul etmişlerdir. C)
Allah’ın (c.c.) varlığının akılla bilinebileceği bütün mezhepler tarafından kabul edilmiştir. D) İslam mezhepleri nübüvvetin gerçek olduğu konusunda ortak görüş belirtmişlerdir. E) Ahirete imanın bir gereklilik olduğu İslam mezheplerince kabul edilmiştir. “İnsanın bakış açısı, sosyal hayatının kendine özgü yapısı içerisinde gelişir. Bireyin köyde veya şehirde yaşıyor oluşu, ekonomik
farklılıklar, toplumsal refah düzeyi, afetler, savaş-barış ortamları toplumların dinî anlayışlarını etkiler.” 13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanların bakış açısı zamanla gelişebilir. B) Ekonomik farklılıklar insanların yorumlarını etkiler. C) İnsanların bakış açılarının birbirinden farklı olmasında bazı sebepler etkilidir. D) Dini anlayışlar hiç bir zaman
insanların bulundukları ortama göre değişmez. E) Toplumsal refah düzeyi insanların dinî anlayışlarını etkiler. (I) “İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan bir tanesi de Kur’an-ı Kerim’dir. (II) Kur’an-ı Kerim, hem lafzı hem manasıyla bir mucizedir ve kıyamete kadar da değişmeyecektir. (III) Ahirete iman konusundaki yorumlar da benzer özelliklere sahiptir. (IV) Mezhep
imamları, Kur’an-ı Kerim’in lafız ve mana bakımından yalnızca Allah(c.c.)’a ait olduğu ve peygamberler dahil hiçbir insan sözünün onda olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. (V) Bu sebeple mezhep imamlarının dinî bir konuda hüküm çıkarmak için başvurdukları ilk kaynaktır. 14. Kur’an-ı Kerim’le ilgi yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam akışını ve konu
bütünlüğünü bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varabilir. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışlarının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerin başında gelmektedir. 15. Yukarıdaki paragrafta din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden
hangisine değinilmiştir? A) Ekonomi B) Ortam ve kültür C) İnsanın yapısı D) Toplumsal değişim E) Evrensellik 16, 17 ve 18. soruları yan sayfadaki metne göre cevaplayınız. 16. Renklerin kendilerini diğerlerine göre daha özel hissetmelerinde öne çıkan temel unsurlar nelerdir? 17. Renklerin bir araya gelmesinde yağmurun birleştirici rolünü açıklayınız? 18. Dini yorumların, çağlara ve ortama
göre dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan bir zenginlik olmasında, farklı düşüncelere saygı duymanın nasıl bir önemi vardır? Kategoriye Git ORTAOKUL LİSE İHL İHO ORTAK AKILLI TAHTA Hayata Yön Veren Hadisleri derledik umarım faydalı olur. Peygamberimizin Hayatı (Seçmeli) 10. Sınıf Sosyal Hayatta En Güzel Örnek Peygamberimizin insan onuruna verdiği değeri örneklerle
açıklar. Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL öğrencileri tarafından seçilen 40 hadisin yazılıl, sesli ve işitme engelli çevirisi ile sunumudur. Peygamberimizin Hayatı 6. Sınıf 2. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ Peygamberimizin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini kavrar. EBA TV - 11. Sınıf Mesleki Arapça Dersi 25.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Mesleki Arapça
11. Sınıf Hadis DİNLE: Dinlediği metin/diyalogda geçen hadis ilmi ile kavramları listeler. Dinlediği metin/diyalogdan hareketle hadisleri ravi sayısına göre tasnif eder. Dinlediği metinde/diyaloglarda isim cümlelerini tanır. Arapça 8. Sınıf Değerlerim Dostluk, Yardımlaşma, Bayramlar OKU: Okuduğu metinlerde/diyaloglarda geçen bağlaçları anlamlandırır. Okuduğu metinlerde/ diyaloglarda
geçen yeni kelimeleri önceden öğrendiği kalıp ifadelerle birlikte kullanır. Okuduğu metinlerdeki/diyaloglardaki olayların oluş sırasını belirler. Hadis 10. Sınıf Hadis Çeşitleri Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır. Hadis çeşitleri gösterir tablo Hadis 10. Sınıf Hadis Çeşitleri Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır. Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir. Kaynağına, Ravi Sayısına ve Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri Hadis 10. Sınıf Hadis Çeşitleri Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır. HADİS ÇEŞİTLERİ, MEVZU HADİSLER. Hadis 10. Sınıf Hadis Çeşitleri Mevzu
hadislerin ortaya çıkış nedenlerini kavrar. Hadislerin Tenkidi_Çalış.Kağ._İHL_2018-19 Hadis 10. Sınıf Hadislerin Tenkidi Senet ve metin tenkidinde esas alınan ölçütleri açıklar. Kütüphane Kültür ve Sanat Edebiyat Etik Değerler Karikatürist Hasan Aycın'ın çizimleri ve Hafız Ahmed Çalışır'ın sesiyle zenginleştirilerek oluşturulmuş kırk hadis derlemesi. Temel Dinî Bilgiler (İslam 1) (Seçmeli)
Çoklu Sınıf Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmeye özen gösterir. Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinin yazılı kaynağı olan güvenilir hadis kitaplarının tasnifini içeren görsel materyal Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. Sınıf Kur'an'a Göre Hz. Muhammed Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. İpuçları verilen kavramları
bulunuz. Hadis 10. Sınıf Hadis Çeşitleri Sahih, hasen ve zayıf hadis arasındaki farkları ayırt eder. EBA TV - 11. Sınıf Mesleki Arapça Dersi 15.01.2021 tarihli yayın içeriğidir. Mesleki Arapça 11. Sınıf Hadis DİNLE: Dinlediği metin/diyalogda geçen hadis ilmi ile kavramları listeler. Dinlediği metin/diyalogdan hareketle hadisleri ravi sayısına göre tasnif eder. Dinlediği metinde/diyaloglarda isim
ُ  » ﻗﺎل رﺳﻮArapça 10. Sınıf İbadetlerim Beş Vakit Namaz, Oruç ve Zekat, Hac ve Umre D
cümlelerini tanır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." ﺔ
ً َ ﺤﻮرِ ﺑ َﺮﻛ
ُ ﺴﺤُﺮوا ﻓَﺈ ِن ﻓﻲ اﻟﺴ
َ َ  » ﺗ: ﺳﻠﻢ
َ ﻪ ﻋ َﻠ َﻴ ْﻪِ و
ُ ﺻﻠ ّﻰ اﻟﻠ
َ ِل اﻟﻠﻪ
tema konularıyla ilgili kelimeleri/kavramları belirler. Dinlediği metinde/diyalogda geçen sebep-sonuç ifadelerini belirler. Dinlediği metinde/diyalogda geçen onaylatma ifadelerini tanır. Dinlediği konu ile ilgili görselleri bulur. Yavaş ve açık bir konuşma akışında geçen karşılaştırmaları, görecelilik ifadelerini belirler. Konuyla ilgili dinlediği ayet ve hadisleri tanır. Mesleki Arapça 11. Sınıf Hadis
DİNLE: Dinlediği metin/diyalogda geçen hadis ilmi ile kavramları listeler. Dinlediği metin/diyalogdan hareketle hadisleri ravi sayısına göre tasnif eder. Dinlediği metinde/diyaloglarda isim cümlelerini tanır. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 15.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Sahabe ve tâbiînin hadis rivayetindeki rolünü vehassasiyetini fark eder. Hadis 10. Sınıf Hadis
Tarihi Temel hadis kaynaklarını özelliklerine göre sınıflandırır. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 08.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Sahabe ve tâbiînin hadis rivayetindeki rolünü vehassasiyetini fark eder. EBA TV - AİHL 10. Sınıf Hadis Dersi 09.06.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Hadis ile sünnetin öğrenilmesi ve
anlaşılmasıyla ilgili hadisleri yorumlar. Boşluklara ilgili ilim dalının adını işaretleyiniz. Hadis 10. Sınıf Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen ilimleri tanır. Kabul yönünden hadis çeşitleri kelimeleri Mesleki Arapça 11. Sınıf Hadis OKU: Okuduğu metinde/diyalogda yer alan hadis usulü kavramlarını ayırt eder. Okuduğu metin/diyalogda verilen hadis usulü
kavramlarını açıklar. Okuduğu metin/diyaloglarda geçen isim cümlelerini tanır. Akaid 11. Sınıf Allah'a İman Allah inancının fıtrîliğini örneklerle açıklar. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 29.09.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis İlmi ve Temel Kavramları Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder. EBA TV - 11. Sınıf Mesleki Arapça Dersi 22.01.2021 tarihli yayın içeriğidir. Mesleki
Arapça 11. Sınıf Hadis DİNLE: Dinlediği metin/diyalogda geçen hadis ilmi ile kavramları listeler. Dinlediği metin/diyalogdan hareketle hadisleri ravi sayısına göre tasnif eder. Dinlediği metinde/diyaloglarda isim cümlelerini tanır. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 22.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Hadislerin tedvin ve tasnifi ile ilgili tarihî süreci açıklar. EBA TV - 10.
Sınıf Hadis Dersi 01.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Hz. Peygamber dönemindeki hadislerle ilgili çalışmaları açıklar. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 06.10.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis İlmi ve Temel Kavramları Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 27.10.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Sünnetin
Konumu Hadis ile sünnetin dindeki yerini ve bağlayıcılığını ayet ve hadislerle açıklar. Peygamberimizin özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrencilere görsellerle öğretilebilecek 40 hadisi şerifi infografiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Örnek İnsan: Hz. Muhammed Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek
davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. Hayvanlara eziyet etmemek... Peygamberimizin Hayatı 6. Sınıf 2. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini kavrar. kurbanla ilgili hadis-i şerif. Emek ve Rızık (Örnek Hadisler) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Kader İnancı Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. EBA TV - 10.
Sınıf Hadis Dersi 19.01.2021 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Ahlak ile ilgili hadisleri yorumlar. EBA TV - 10. Sınıf Hadis Dersi 29.12.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadis Tarihi Temel hadis kaynaklarını özelliklerine göre sınıflandırır. EBA TV -10. Sınıf, Hadis 07.04.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadislerin Tenkidi İlim ile ilgili hadisleri yorumlar.
EBA TV - AİHL-10. Sınıf, Hadis Dersi 14.04.2020 tarihli yayın içeriğidir. Hadis 10. Sınıf Hadislerin Tenkidi İlim ile ilgili hadisleri yorumlar. Temel değerlerle ilgili olan kavramlarını ve açıklamalarını hafızada tutma oyunudur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sınıf Gençlik ve Değerler Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.
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