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7. Hafta Planı



Bu Hafta Okuyabileceğiniz Kitaplar

Necip Fazıl Kısakürek  
O ve Ben

Mahir İz 
Yılların İzi

İlber Ortaylı 
Bir Ömür Nasıl Yaşanır
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Rasim Özdenören
Gül Yetiştiren Adam

Cengiz Aytmatov   
Gün Olur Asra Bedel
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Haftanın Ayeti 
Hûd Suresi 3. Ayet

Manevi Gelişim
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 Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tövbe 
edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar 
dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, 
fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını 
versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza 
gelecek o dehşetli günün azabından korkarım.

ْعُكْم َمَتاعًا َحَسنًا ُكْم ُثَمّ ُتوُبٓوا ِاَلْيِه ُيَمِتّ  َوَاِن اْسَتْغِفُروا َرَبّ
ى َوُيْؤِت ُكَلّ ۪ذي َفْضٍل َفْضَلُهۜ َوِاْن َتَوَلّْوا  ِاٰلٓى َاَجٍل ُمَسًمّ

ٓي َاَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َك۪بيٍر  َفِاّن۪
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Manevi Gelişim

Bu Hafta Ezberleyebileceğimiz Allah’ın İsimleri

• El-Mümît(ا�ميّت): 
"Her canlıya ölümü tattıran."

• El-Hayy: (الحّي): 
"Ezeli ve ebedi hayat sahibi."

• El-Kayyûm(القّيوم): 
"Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim 

olan."

• El-Vâcid(الواجد):
 "Kendisinden hiçbir şey gizli 
kalmayan, istediğini, istediği 

vakit bulan."

•El-Macîd(ا�اجد):
"Kadri ve şanı büyük, keremi, 

ihsanı bol olan."

• El-Vâhid(الواحد): 
"Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri 
ve ortağı olmayan, tek olan."

•Es-Samed(الصمد): 
"Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, 

herkesin muhtaç olduğu."

•El-Kâdir(القادر): 
"Dilediğini dilediği gibi yaratma-

ya muktedir olan.

•El-Muktedir(ا�قتدر): 
"Dilediği gibi tasarruf eden, her 

şeyi kolayca yaratan kudret 
sahibi."

•El-Mukaddim(ا�قّدم):
"Dilediğini, öne alan, yükselten."
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Manevi Gelişim
Haftanın Hadisi
İslam, şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dö-
necektir. Ne mutlu o garip mü'minlere!”

Gariplerin kim olduğunu soran Abdullah bin Mesud'a, Peygamberi-
miz,

“Kabilelerinden dinleri için ayrılıp uzaklaşanlardır.” buyurmuştur. 
(Müslim, İman: 232)

Açıklaması: ; “İslâm'ın istikbali gece değil, gündüzdür. Sönük değil, 
parlaktır. Ara sıra basan gece zulmetleri onu dinlendirip tekrar uyan-
dırmak içindir. Birçok kimseler bu hadisi hep mü'minleri korkutmak 
için söylemişler, onları ümitsizliğe ve bedbinliğe sokmuşlardır. Bu 
hadis, ‘İslam garip olarak zuhur etti, ileride tekrar garip olarak zuhur 
edecek' manasındadır. Hadiste geçen 'Fetuba' (Ne mutlu) kelimesi 
korkutmak için değil, müjde içindir. Çünkü onlar, Sabikunlar (İslamı ilk 
yayan bahtiyar kimseler) gibidir.(Hak Dini Kur'an Dili, 7:3713)  Buna 
göre, hadiste geçen garipler Peygamberimizin (a.s.m.) sünnet-i seni-
yesini, onun mübarek yolunu kendisine rehber eden mü'minlerdir. 
Bid'at ve hurafelerin her tarafı istila ettiği bir zamanda, bir sünnetin 
ihyası çok büyük ecir ve sevaba kavuşmaya da vesile olmaktadır.
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Üçgen Peynir Dilimleri
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Kağıt ve kalem

Oynanış Biçimi: 
İlk önce kâğıdın üstüne bir sürü 
nokta konur. Sonrasında ilk sırayı 
alan yarışmacı iki nokta arasına bir 
çizgi çizer. Bu çizgi iki noktayı bir-
leştirmeli ancak birçok noktanın 
üzerinden geçmemelidir. Bu çizgiyi 
çizdikten sonra sıra diğer oyuncuya 
geçer. Bu oyuncu da da başka iki 
nokta arasına çizgi çizer. Oyunda 
amaç, karşı rakibe çizgi çizerek 
üçgen yaptırmadan üçgenler yap-
maktır. Bu nedenle çizilen çizgilere 
dikkat edilmelidir. Bir şekilde oyun-
culardan biri iki noktayı birleştirerek 
üçgen elde ederse, üçgenin içine 
adının baş harfini yapar. Böylece 
üçgenin kime ait olduğu belli olsun.

Neler Kazandırır: Dikkati Geliştirir.

Pazara  Gittim
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Herhangi Bir Materyal Geremez

Oynanış Biçimi:
Oyuncular halka şeklinde oturur. İçle-
rinden biri oyunu “Pazara gittim ve 
ELMA aldım.” diyerek başlatır.  Yanın-
daki oyuncu bir önceki oyuncunun 
çarşıdan aldığı şeyi aynen söyler ve 
üzerine bir meyve-sebze daha ekler. 
Örneğin“Pazara gittim ELMA, MUZ 
aldım”. Üçüncü oyuncu da ikincioyun-
cunun söylediğinin aynısını söyler ve 
bir meyve-sebze daha ekler. Oyun bu 
şekilde her oyuncuda yeni bir mey-
ve-sebze eklenerek devam eder. 
Alınan meyve-sebzelerin sırasını ka-
rıştıran ya da unutan oyuncu yanar ve 
oyundan çıkar. Diğerleri en baştan 
başlayarak oyunun tekrar eder.

Neler Kazandırır: Hafızayı ve Kelime 
Haznesini Geliştirir.

Ailecek Oynanacak Oyunlar
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Babalar İçin Pratik Sahur Tarifleri
Sebzeli ve Peynirli Tuzlu Kek

Malzemeler: 
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı sıvıyağ
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 adet kırmızı biber
• 1 adet yeşil biber
• 5 dal taze yeşil soğan

 Yapılışı
Uygun bir kapta yumurta, sıvı yağ ve 
yoğurdu çırpalım. Doğranmış kırmızı ve 
yeşil biber, doğranmış taze yeşil soğan, bir 
tutam dereotu ve lor peyniri ekleyip 
karıştıralım. Son olarak un, mısır unu, 
nişasta, kabartma tozu, ve yeteri kadar tuz 
ekleyip karıştırmaya devam edelim. 
Tereyağı ile yağlanmış kek kalıbına 
boşaltalım. Önceden ısıtılmış 180° fırında 
yaklaşık 45-50 dakika pişirelim. Sebzeli 
kekimizi servis tabağına ters çevirerek, 
dilimleyerek servis yapalım.
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Domates Soslu Dilimler

Malzemeler: 
• 6-7 dilim tost ekmeği
• 1 yumurta
• 1 domates rendesi
• 1 kase rendelenmiş beyaz peynir
• 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
• 1 tatlı kaşığı kadar tuz
• 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı
Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. 
Üzerine rendelediğimiz domates ve 
beyaz peynir ekleyelim. İnce kıyılmış 
maydanozları ve tuz ekledikten sonra 
güzelce karıştıralım. Tost ekmeklerinin 
üzerine tereyağı sürüp birer yemek 
kaşığı hazırladığımız harçtan koyup her 
tarafına eşit şekilde yayalım. Yağlı kağıt 
serilmiş fırın tepsisine dizelim. 190-200 
derece fırında üzeri hafif kızarana 
kadar pişirelim.

• Dereotu
• 1 su bardağı lor peynir
• 1.5 su bardağı un
• Yarım su bardağı mısır unu
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 2 paket kabartma tozu
• Yeteri kadar tuz
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1. Eşref Ziya - Güvercinler Konsunlar
2. Omar Faruk Tekbilek - Last Moments of Love

3. Dursun Ali Erzincanlı - İlk Yıldızlar
4. Mustafa Demirci - Meftun Olarak

5. Ercan Irmak - Muhayyer Kürdi Saz Semaisi
6. Selçuk Küpçük - Mektup

7. Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe
8. Kuan - Değirmen

9. Sami Yusuf - The 99 Named
10. Stelios Petrakis - Orion

Şarkılar
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1. Hatay Arkeoloji Müzesi 
www.sanalmuze.gov.tr 

2. Şanlıurfa Müzesi   
www.sanalmuze.gov.tr 

3. Çanakkale Troya  Müzesi  
www.sanalmuze.gov.tr

Ailecek Bilgisayar Başında Gezebileceğiniz Müzeler

1. TRT Arşiv Konuşan Tarih  Belgeseli 
www.trtarsiv.com

2. Renkler
Youtube/ TRT2 Kanalı

Video Arşivleri


