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1. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönder-
dik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir 
bahaneleri olmasın...”

(Nisâ suresi 165. ayet)
	 Bu	ayete	göre	aşağıdakilerden	hangisi	peygamberle-

rin	gönderilme	nedeni	olamaz?

A) Uyarmak B) Müjdelemek

C) Öğüt vermek  D) Mazeret bırakmamak

2. “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman 
ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamber-
lerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” 
ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sa-
nadır.” dediler.”

(Bakara suresi, 285. ayet)
	 Bu	 ayette	 altı	 çizili	 ifadenin	 anlamı	 aşağıdakilerden	

hangisidir?

A) Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.
B) Peygamberlere inanmak iman esaslarından biridir.
C) Peygamberler insanlara doğru yolu göstermişlerdir.
D) İnananlar bütün peygamberlere iman etmektedirler.

3.  Aşağıdakilerin	hangisi	Allah’ın	elçisi	anlamına	gelen	
kavramlardan	biri	değildir?

A) Resul B) Büyükelçi

C) Nebi  D) Peygamber

4. “And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. 
Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, 
durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”

(Mü’min suresi, 78. ayet)
Bu	ayetten	aşağıdaki	sonuçların	hangisi	çıkarılamaz?

A) Pek çok peygamber gönderilmiştir.
B) Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir.
C) Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.
D) Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.

5.  Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde, 
onunla kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik 
görevi Arapçada risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade 
edilir.

Buna	göre,	risalet	ve	nübüvvet	kelimeleriyle	ilgili

 I. mesaj demektir.

 II. birbirlerinin yerine kullanılabilir.

 III. peygamberlik görevi anlamına gelir.

 bilgilerinden	hangileri	yanlıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) II ve III.

6. “Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki 
Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.”

(Ahkâf suresi, 31. ayet)

Bu	ayette	peygambere	“Allah’ın	davetçisi”	denilmesi-
nin	nedeni	nedir?

A) İnkârcıları uyarması
B) İslam dinine çağırması
C) İnananları müjdelemesi
D) Cehennemi hatırlatması
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6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

7. “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı 
Kerim’dir. Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan 
ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsa-
nın onun bir benzerini ortaya koyamayacağını Yüce Allah 
şöyle vurgulamıştır: “- - - - .”

 Boşluğa	anlam	akışına	uygun	olarak	aşağıdaki	ayet-
lerin	hangisi	getirilmelidir?

A) “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde 
iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin…”

(Bakara suresi, 23. ayet)
B) “O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu 

Muhammed’e apaçık ayetler indirendir…” 
(Hadid suresi, 9. ayet)

C) “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri 
kilitli mi?”

(Muhammmed suresi, 24. ayet)
D) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür…”

(İsra suresi, 9. ayet)

8. “Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi 
niyetle öğüt veren güvenilir biriyim.”

 (A’raf suresi, 68. ayet)

Bu	ayette	peygamberlerin	aşağıdaki	hangi	özellikle-
rinden	söz	edilmektedir?

A) Emanet - Fetanet B) İsmet - Sıdk
C) Tebliğ - Emanet D) Tebliğ - Fetanet

9. I. Olağanüstü iş ve olaylardır.

 II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.

 III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.

Mucize	 ile	 ilgili	 numaralanmış	 bilgilerden	 hangileri	
doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

10. “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaş-
tıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden 
çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu 
böyledir. …”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

Bu	ayetteki	altı	çizili	 ifade	peygamberlerin	özellikle-
rinden	hangisiyle	ilişkilidir?
A) Tebliğ B) İsmet
C) Sıdk D) Emanet

  

11. “Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hak-
kında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? 
İbrâhim “Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” deyince 
o, “Hayat veren ve öldüren benim.” dedi. İbrahim “Allah 
güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan 
getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. 
Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.”

(Bakara suresi, 258. ayet)

Bu	ayette	vurgulanan	Hz.	İbrahim’in	özelliği	aşağıda-
kilerin	hangisidir?
A) İsmet B) Fetanet
C) Sıdk D) Emanet

12.		Aşağıdaki	yargıların	hangisi	peygamberlerin	özellik-
leriyle	ilgili	değildir?

A) Emaneti korurlar.
B) Akıllı ve zekidirler. 
C) Doğru sözlüdürler.
D) Arkadaşlık ederler.
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Peygamber	ve	İlahi	Kitap	İnancı	-	2

1.  “And olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler 
için güzel bir örnek vardır.” 

(Ahzâb suresi, 21. ayet)
	 Bu	ayetin	mesajı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Allah’ın adı sık sık anılmalıdır.
B) Ahiret gününe iman edilmelidir.
C) Allah’ın elçisi örnek alınmalıdır.
D) Allah’ın adına yemin edilmelidir.

2.  I. Peygamberlere bildirilen mesajların adıdır.

II. Allah’ın peygamberleriyle haberleşme yoludur.

III. Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere denir.

	 Vahiyle	 ilgi	numaralanmış	bilgilerden	hangileri	doğ-
rudur?

A) Yalnız I.  B) I ve II.
C) I ve III.  D) II ve III.

3.  • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sab-
redenlerdendi.” 

(Enbiyâ suresi, 85. ayet)
 • “İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a 

vermiş biriydi.” 
(Hûd suresi, 75. ayet)

 • “Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! 
Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”

(Sad suresi, 30. ayet)
	 Bu	ayetlere	göre	peygamberlerle	ilgili	aşağıdakilerin	

hangisi	söylenemez?

A) Zor işleri yapmazlar.
B) Yaradan’a bağlıdırlar.
C Yumuşak huyludurlar.
D) İyilik yapmayı severler.

4.  Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği 
ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygam-
ber’in, kendi geçimini kendisinin sağladığına dikkat çek-
miştir. “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha ha-
yırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da 
kendi elinin emeğini yerdi.”

	 Hz.	Davut’la	 ilgili	bu	parçada	aşağıdakilerin	hangisi	
vurgulanmaktadır?

A) Zırh yapan bir ustadır.
B) Allah’ın Peygamberidir.
C) Övgüye değer bir insandır.
D) Geçimini kendisi sağlamaktadır.

5.		 Peygamberlerle	 ilgili	 aşağıdaki	 yargıların	 hangisi	
yanlıştır?

A) Güzel ahlaklıdırlar.
B) Yardımlarla geçinirler.
C) İbadete düşkündürler.
D) Güçlüklerden yılmazlar.

6.  “Yahut ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok 
doğru yolda olurduk.’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indir-
dik. İşte size Rabb’inizden apaçık bir delil, bir hidayet ve 
bir rahmet geldi…” 

(En’âm suresi, 157. ayet)
	 Bu	ayete	göre	Kur’an’ın	indiriliş	amacı	aşağıdakiler-

den	hangisidir?

A) Doğru yolda olanlara teşekkür etmek
B) Bize kitap indirilseydi diyenleri denemek
C) Bilmiyorduk bahanesini ortadan kaldırmak 
D) Hidayet ve rahmet kavramlarını açıklamak

2
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6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye in-
sanlara bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet.)
	 Bu	ayete	göre	Kur’an’la	ilgili, 

I. Tüm insanları uyarmaktadır.

II. Tevhit inancını açıklamaktadır.

III. Aklın kullanılmasını istemektedir.

	 yargılarının	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) Yalnız III.  D) I, II ve III.

8.		 Aşağıdaki	ayetlerin	hangisi	ilahi	kitapların	gönderiliş	
amacıyla	ilgili	değildir?

A)  Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet 
ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.

(İsrâ suresi, 106. ayet)
B)  “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruya iletir; iyi davra-

nışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir 
mükâfat olduğunu müjdeler.”

(İsrâ suresi, 9. ayet)
C)  İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlar-

da hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gös-
teren kitaplar da gönderdi...”

(Bakara suresi, 213. ayet)
D)  “Biz bu Kitab’ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri 

şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma 
da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”

(Nahl suresi, 64. ayet) 

9.		 Vahiyle	ilgili	aşağıdaki	yargıların	hangisi	yanlıştır? 

A) İnsanlar için rahmettir.
B) İnananların kılavuzudur.
C) İnsanlar arasında elçidir.
D) Yolunu şaşıranlara rehberdir.

10.		Aşağıdakilerin	 hangisi	 vahyin	 gönderiliş	 amaçların-
dan	biri	değildir?

A) Peygamberlerle ilgili bilgiler vermek
B) Tüm insanları hak dine davet etmek
C) İyiye, güzele, doğruya yönlendirmek
D) Edebi bir kitabın özelliklerini açıklamak

11.  Peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. 
Kimi kabul etmiş kimi de etmemiştir. Kabul edenlerden de 
bazıları zamanla doğru yoldan sapmışlar, Allah dışında 
çeşitli varlıklara tapmışlardır. Batıl inançları benimsemiş 
ve kötü davranışlara yönelmişlerdir. Allah, insanları hakka 
yönlendirmek ve eşsiz ve benzersiz olduğunu hatırlatmak 
için tekrar tekrar peygamberler aracılığıyla vahiyler gön-
dermiştir.

	 Bu	parçaya	uygun	başlık	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Vahyin Amacı B) Vahyin Anlamı

C) Vahiy ve Toplum  D) Vahiy ve İnsan

12.  Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere 
göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması 
gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

	 Tanımı	verilen	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Resul B) Vahiy
C) Hadis D) Hanif
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1. İlahi	kitaplar	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgilerin	hangisi	yanlıştır?

A) Peygamberlere bildirilir.
B) İman esaslarını açıklar.
C) Âlimleri muhatap alır.
D) Doğru yolu gösterir.

2.  “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönder-
dik ki onlara açık seçik anlatsın. …” 

(İbrahim suresi, 4. ayet)
	 Buna	göre;

I. Birbirlerini doğru anlamak
II. Birbirlerine yardımcı olmak
III. Birbirlerine anlayış göstermek

	 amaçlarından	hangileri	peygamberlerle	toplumlarının	
dillerinin	ortak	olmasının	nedenidir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II.  D) II ve III.

3.  Aşağıda peygamberlerle ilahi kitaplar arasında eşleştir-
me yapılmıştır.

I. İncil – Davut

II. Tevrat – Musa

III. Zebur – İsa
	 Bu	eşleştirmelerden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II.  D) II ve III.

4.		 Aşağıdaki	 ayetlerin	 hangisinde	 Kur’an’ın	 indiriliş	
amaçlarından	biri	açıklanmaktadır?

A) “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”
(Müzzemmil suresi, 4. ayet)

B) “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”
(Kadir suresi, 1. ayet)

C) “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan 
Allah’a sığın.”

(Nahl suresi, 98. ayet)
D) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak 

indirdik.”
(Yûsuf suresi, 2. ayet)

5.		 Kur’an’la	ilgili	aşağıdaki	bilgilerin	hangisi	yanlıştır?

A) Peygamberler hakkında bilgi vermektedir.
B) Konuları inanç, ibadet ve ahlakla sınırlıdır.
C) Allah’ın gönderdiği kitapların sonuncusudur.
D) Dünyanın pek çok diline çevrilmiş bir kitaptır.

6)		 Aşağıdakilerden	hangisi	suhuf	verilen	peygamberler-
den	biri	değildir?

A) İbrahim B) Âdem 
C) Davut D) İdris

3

Peygamber	ve	İlahi	Kitap	İnancı	-	3
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Peygamber	ve	İlahi	Kitap	İnancı	-	3

7)  “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

	 Aşağıdaki	 tutumların	 hangisi	 bu	 hadisin	 mesajıyla	
uyumludur?

A) Kur’an’ın anlaşılması için çalışmak 
B) Özel günlerde Kur’an hediye etmek
C) İnsanları hayır yapmaya teşvik etmek
D) Kur’an’ın yıpranmamasına dikkat etmek

8.  “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de 
inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

(Bakara suresi, 4. ayet)
	 Ayetin	 altı	 çizili	 bölümünde	 söz	 edilen	 iman	 esası	

hangisidir?

A) Meleklere iman  B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman D) Kitaplara iman 

9.  “İsmail’i(I), İdris’i(II) ve Zülkifl’i(III) de hatırla. Bunların 
hepsi sabredenlerdendi.”

(Enbiya suresi, 85. ayet)
	 Bu	 ayette	 geçen	 peygamberlerin	 hangilerine	 suhuf	

verilmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. 
C) I ve III. D) II ve III.

10.		Aşağıdaki	eylemlerin	hangisi	Kur’an’a	saygı	göster-
meyle	ilgili	değildir?

A) Kıyamda Kur’an okumak
B) Kur’an’ı kılıf içinde saklamak
C) Açılış töreninde Kur’an okumak
D) Kur’an öğrenene hediye vermek

11.		Aşağıdaki	isimlerin	hangisi	Kur’an’ı	baştan	sona	ez-
berleyen	kişi	için	kullanılır?

A) Hatip B) İmam 
C) Hafız D) Müezzin

12.  “O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğru-
layıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu 
göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti. …”

(Âl-i İmrân suresi, 3 ve 4. ayetler)
	 Bu	ayette	aşağıdaki	peygamberlerin	hangisine	indiri-

len	kitaba	değinilmemiştir?

A) Hz. Muhammed B) Hz. İsa
C) Hz. Musa D) Hz. Davut
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Peygamber ve İlahi Kitap İnancı - 4

1.  Hz. Âdem’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A)  Cennette yalnız yaşamıştır.
B)  Hata ettiğinde tövbe etmiştir.
C)  Peygamberlerin ilki ve atasıdır.
D)  Aldığı vahyi insanlara bildirmiştir.

2.  “Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendire-
ceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana 
gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor.”

(Hûd suresi, 120. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdaki-
lerin hangisidir?

A) Tevhid B) Kıssa
C) Hanif D) İhlas

3.  Allah, hatalarını kabul eden Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın 
tövbelerini kabul etmiştir. Onları yeryüzüne yerleştirir-
ken şöyle uyarmıştır: “Oradan hepiniz inin! Benden size 
muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim 
rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüle-
ceklerdir.” 

(Bakara suresi, 38. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A)  Allah, insanlara doğru yolu bildirmiştir.
B)  Tövbe etmek hatadan pişmanlık duymaktır.
C)  Doğru yola uyanların korkmasına gerek yoktur.
D)  Allah, yeryüzünde insanı kendi haline bırakmıştır.

 4 ve 5. Soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz 
yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. ...” 
(Bakara suresi, 35. ayet) Bu hatırlatmayla Hz. Âdem ve 
eşi cennette yaşamaya başladı. Şeytan, haram olması-
na rağmen bu ağaçtan yararlanmaları için vesvese verdi. 
Onları ikna edebilmek için meyvesinden yiyenlerin uzun 
süre yaşayacağını söyledi. Bu durum Kur’an’da şöyle ifa-
de edilir: “- - - - .”

4.  Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?

A)  Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla 
akıl erdiremiyor musunuz? 

(Yâsîn suresi, 62. ayet)

B)  “Ey âdemoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. 
Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır, diye emret-
medim mi?” 

(Yâsîn suresi, 60. ayet)

C)  “Derken şeytan, … “Rabbiniz size bu ağacı sırf melek 
olursunuz veya ebedî yaşayanlardan olursunuz diye 
yasakladı.” dedi.” 

(A’râf suresi, 20. ayet)

D)  “Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu 
düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ate-
şin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.” 

(Fâtır suresi 6. ayet)

5.  Bu parçada aşağıdaki hususlardan hangisine değinil-
memiştir?

A)  Hz. Âdem ve Havva’nın cennette yaşadığına 
B)  Şeytanın Allah’ın emrini dinlemediğine
C)  Hz. Âdem ve Havva’dan istenenlere
D)  Şeytanın insanı ikna etme çabasına

4
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6.  I. Allah isimleri öğretmiştir.

II. Şeytana karşı uyarmıştır.

III. Cennette yasak koymamıştır.

Hz. Âdem’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri 
doğru değildir?

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

7.  “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışla-
manı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize 
verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana 
şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başka-
sından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı ge-
leni bırakırız.”

Kunut duasındaki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid B) Tesbih 
C) Tekbir  D) Tevekkül

8.  Kunut dualarıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi 
doğru değildir?

A)  Vitir namazının ikinci rekâtında okunan dualardır.
B)  İnsanın her zaman okuyabileceği dualardır. 
C)  Hz. Peygamberin öğrettiği dualardan biridir.
D)  Allah’tan yardım talep edilen bir duadır.

9.  Kunut dualarıyla Allah’tan,
I. doğru yol

II. merhamet

III. bağışlanmadan

hangileri dilenmektedir.

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) I ve III.

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut duasının bir bö-
lümünün anlamı değildir?

A)  O’nun hiçbir dengi yoktur.
B)  Sana koşar ve ibadetimizi severek yaparız.
C)  Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.
D)  Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut dualarında 
bulunmaz?

A)  Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nes-
tehdîk.

B)  Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd.
C)  Ve lem yekun lehû küfüven ehad. 
D)  Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

12.  Kunut dualarında aşağıdaki kavramların hangisine 
değinilmemiştir?

A) Tövbe B) Tekbir 
C) İbadet D) Şükür
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1.  Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış-
lık yapılmıştır?

A)  Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
B)  Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.
C)  Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir.
D)  Allah anılır, O’na olan sevgi ve saygı dile getirilir.

2.  “(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. 
Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” 

(Ankebût suresi, 45. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)  Peygamber namaz kılmalıdır.
B)  Namaz vaktinde kılınmalıdır.
C)  Kötülüklerden uzak durmalıdır. 
D)  Peygamber Kur’an okumalıdır.

3.  Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle 
ilgili değildir? 

A)  “Namaz dinin direğidir.”
B)  “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”
C)  “Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…” 
D)  “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise 

abdesttir.”

4.  Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş 
defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir 
şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. 
Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üze-
rine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, 
Allah bu namazlarla günahları yok eder.”

Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi 
çıkarılamaz?

A)  Günahları giderir.
B)  Cemaatle kılınır. 
C)  Her gün kılınır.
D)  Beş vakittir.

5.  Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır: 
“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü 
olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, karar-
lılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet)

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütle-
rinden biri değildir?

A)  Zorluklara katlanmak
B)  İyiliği yaygınlaştırmak 
C)  Namazı dikkatli kılmak
D)  Kötülüklere göz yummak

6.  Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit 
yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara 
emredilen bir ibadettir

Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka B) Oruç
C) Namaz D) Zekât

Namaz - 1

5



Namaz - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

 7 ve 8. soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. 
Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müs-
lümanlar bir bütün olur. İbadetten önce ve sonra sohbet 
etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulur-
lar. Dolayısıyla İslam dini namazın toplu olarak kılınması-
na büyük önem vermiş, - - - - teşvik etmiştir.

7.  Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)  cemaatle namaza
B)  beş vakit namaza
C)  teravih namazına
D)  cuma namazına

8.  Bu parça aşağıdaki namaz ibadetiyle ilgili soruların 
hangisinin cevabıdır?

A)  Ne zaman kılınır?
B)  Faydaları nelerdir?
C)  Hangi namazlar birlikte kılınır? 
D)  Diğer ibadetlerden farkı nedir?

9.  “Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce 
abdest alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını 
kılarsa büyük günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları 
affedilir...”

Bu hadisten namazla ilgili,

I.  vaktinde kılınmalıdır.

II.  özenerek kılınmalıdır.

III.  huşu içinde kılınmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) Yalnız III.  D) I. II ve III.

10.  Namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıda-
kilerden hangisi gerekli değildir?

A) Müslüman olmak B) Hacca gitmek 
C) Ergen olmak D) Akıllı olmak

11.  Namaz,

I. kişinin imanının göstergesidir.   

II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.

III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I, II ve III.  D) II ve III.

12.  Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren 
kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha 
çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir. 
Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya 
dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasakla-
rından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazan-
dırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.

Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabıdır?

A) Neler kazandırır? B) Çeşitleri nelerdir?
C) Kimler kılmalıdır? D) Ne zaman kılınır?
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Namaz - 2

6

1.  

I Farz Allah’ın Kur’an’da kesinlikle yapılmasını 
istediği iş ve davranışlardır.

II Vacip Hz. Peygamberin yaptığı Müslümanlardan 
da yapmasını istediği iş ve davranışlardır.

III Sünnet Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapıl-
ması gerekli olan iş ve davranışlardır.

Bu tablodaki terimlerin açıklamalarından hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve II. 
C) I ve III.   D) II ve III.

2.  Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir? 

A) Cuma namazı  B) Cenaze namazı 
C) Teravih namazı D) Bayram namazı

3.   • Farzı da sünneti de iki rekâttır. 
• Tek olarak veya cemaatle kılınmaktadır. 

Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Bayram namazı B) Cuma namazı 
C) Sabah namazı D) Vitir namazı   

4.  Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir neden-
le namazın vakti çıkar. 

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Üç gün oruç tutulmalıdır.
B) İlk fırsatta kaza edilmelidir.
C) Ramazanda kaza edilmelidir. 
D) Sadaka verilip kaza edilmelidir.

5.  “…Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir 
farzdır.” 

(Nisa suresi, 103. ayet)

Aşağıdaki namazlardan hangisinin vakti belirlenme-
miştir? 

A) Şükür namazı B) Cuma namazı  
C) Sabah namazı D) İkindi namazı

6.  “…O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”   
(Tâhâ suresi, 14. ayet) 

Aşağıdaki namazla ilgili yargıların hangisi bu ayetin 
mesajıyla uyumludur? 

A) Günde beş vakit kılınır. 
B) Allah’ın anılmasını sağlar. 
C) Zamanı planlamayı öğretir. 
D) Sürekli kılanı düzenli yapar.
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7.  - - - - namazı haftada bir kez öğle namazının vaktinde ce-
maatle kılınır. İmam, farzdan önce hutbe okur. İlk sünneti 
4, farzı 2 ve son sünneti 4 rekât olmak üzere toplam on 
rekât kılınır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan han-
gisi gelmelidir?

A) Sabah B) Cenaze 
C) Bayram   D) Cuma

8.  Bayram namazıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisin-
de yanlışlık yapılmıştır?

A)  Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır.
B)  Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur.
C)  İmam Fâtiha suresini ve zammı sureyi içinden okur.
D)  Subhaneke’den sonra imamla birlikte üç kez “Allahu 

Ekber” denir.

9.   I. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir.
 II. Ayakta kılınan, secdesi ve rükûsu olmayan bir ibadettir.
 III. Dört kez tekbir alınan bu ibadetin hükmü farz-ı kifâyedir.

Cenaze namazıyla ilgili numaralanmış bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) Yalnız III. D) I, II ve III.

10.  Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazan ayı bo-
yunca yatsı namazının son sünnetinden sonra vitir na-
mazından önce kılınır. Genellikle yirmi rekât olarak kılınır 
fakat Hz. Muhammed sekiz rekât olarak da kılmıştır.

Bu parça aşağıdaki namazların hangisiyle ilgilidir?

A) Teravih namazı B) Cuma namazı
C) Bayram namazı  D) Cenaze namazı

11.  “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzla-
rından birini yerine getirmek için mescitlerden birine gi-
derse, attığı adımlardan biri günahlarını siler, diğeri onun 
derecesini yükseltir...”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Camilere giderken temizliğe dikkat edilmelidir.
B) Farz namazları camide kılmaya özen gösterilmelidir.
C) Her namazdan önce yeniden abdest alınmalıdır.
D) Hz. Peygamber camide namaz kılmaya teşvik etmektedir.

12.  Aşağıdakilerden hangisi caminin fonksiyonlarından 
biri değildir?

A) Yardıma ihtiyacı olanlar için yardım toplanır.
B) Din görevlisi yetiştirmek amacıyla eğitim verilir.
C) Hutbe ve vaaz dinleyerek dinle ilgili bilgiler artırılır.
D) Birbirlerinin sıkıntı ve sevinçlerinden haberdar olunur.
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Namaz - 3

1.  Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Her namaz için ayrı abdest alınır. 
B) Temiz olan elbiseyle namaz kılınır. 
C) Temiz olan her yerde namaz kılınır.
D) Bedenin temiz olmasına dikkat edilir.

2.   • Namaz kılacak kişi bedeninin örtülmesi gerekli yerlerini 
örtmelidir. 

• Erkekler en az diz ile göbek arasını, kadınlar ise el, yüz 
ve ayaklar dışında bütün vücudu örtmelidir.   

Bu bilgiler aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir? 

A) Necasetten taharet  B) Hadesten taharet 
C) Setr-i avret D) İstikbal-i kıble

3.  “... Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede 
olursanız olun (namazda) yüzünüzü o yöne çevirin. ...” 

(Bakara suresi, 144. ayet) 

Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Kıraat   B) İstikbal-i kıble 
C) Secde  D) Kade-i ahire

4.  Aşağıdaki namazın rükünleriyle ilgili kavramların 
hangisinin açıklaması yanlıştır?

A)  İftitah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.
B)  Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.
C)  Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmek.
D)  Kıraat: Namazda ayakta durmak.

5.  I. Kâbe’ye yönelmek 

II.  Namazda ayakta durmak 

III. Elleri dizlere koyarak eğilmek

IV. Abdest veya boy abdesti almak 

Numaralanmış durumlardan hangileri namaza hazır-
lık şartlarıyla ilgilidir? 

A) I ve II.   B) I ve IV. 
C) II ve III.  D) III ve IV.

6.  Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın birlik ve büyüklüğünü ilan eder. 
B) Namazın vaktinin girdiğini bildirir.   
C) Müslümanları namaza çağırır.  
D) Dünyadaki her dilde okunur.
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Namaz - 3

7.   • Ezanın sözlerine “Kad kâmeti’s-salâh.” cümlesi eklenir.
• Tek veya cemaatle kılınan farz namazından önce okunur. 
• Namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle 

okunur. 

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? 

A) Ezan    B) Kıraat 
C) Kamet D) Salâ  

8.  Ezan okunması, namazın hazırlık şartlarından hangi-
siyle ilgilidir? 

A) Vakit    B) Niyet 
C) İstikbal-i kıble D) Setr-i avret

9.  Namazın kılınışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

A)  Farz namazların 3 ve 4. rekâtlarında sadece Fâtiha 
suresi okunur. 

B)  Farz namazların ilk oturuşunda Salli ve Bârik duaları 
okunur. 

C)  Hasta olan ve ayakta duramayan namazı oturarak kılar.           
D)  Rükûda iken “sübhâne rabbiye’l-azim” denilir.

10.  Namazın son oturuşunda sırasıyla hangi dualar okunur?

A) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Rabbena duaları
B) Tahiyyat - Rabbena duaları - Salli Barik duaları
C) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Subhaneke 
D) Tahiyyat - Subhaneke - Salli Barik duaları

11.  “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mut-
laka kurtuluşa erer.” 

(A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler) 

Bu ayetlerden namazla ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz? 

A) Kötülükten sakınmaya yardımcıdır. 
B) Allah’ın adını anmaya vesiledir.
C) Yardımlaşmaya teşvik edicidir.
D) Arınanlar için kurtuluş yoludur.

12.  Cemaatle namaz kılmakla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Cemaat içinden bir kişi imam olur. 
B) Yolcular da cemaatle namaz kılabilir.
C) Cemaat “Uydum imama.” diye niyet eder. 
D) Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır. 
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Namaz - 4

8

1.  Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Geçimini demircilik yaparak sağlamıştır.
B) İsrailoğullarına tevhid inancını tebliğ etmiştir.
C) Hz. İbrahim ve Hz. Davut’un soyundan gelmiştir.
D) Oğlu Hz. Yahya peygamber olarak görevlendirilmiştir.

2.   “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın is-
yankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana 
kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir 
çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”

(Meryem suresi, 5 ve 6. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı 
yapmasının nedenidir?

A) Bakıma muhtaç olması
B) Allah’tan çocuk istemesi
C) Hz. Yakub’u çok sevmesi
D) Yalnız kalmaktan korkması

3.    Hz. Zekeriya’yla ilgili
 I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.
 II.  Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.
 III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.

 öncüllerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. C) II ve III.

4.   “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik; 
eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde 
yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, 
bize karşı derin saygı içindeydiler.” 

(Enbiya 90. ayet)

Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Muhammed B) Hz. Davud
C) Hz. Musa D) Hz. Zekeriya

5.   ”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz 
çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve 
ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriy-
di. Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.”

(Meryem suresi, 12-14. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?

A) Hayırlı bir evlat olmasına
B) Yumuşak kalpli olmasına
C) Kardeşleriyle iyi geçinmesine
D) Kötülüklerden uzak durmasına

6.   I. Allah duasını kabul etmiştir. 
II. Kendini hayır işlerine adamıştır. 
III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.
Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya 
hakkında söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) II ve III. 
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8

7.   “O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler 
ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edi-
ci, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak 
Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.”

(Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)

Bu ayet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Zekeriya’ya bir müjde verdiği 
B) Hz. Yahya’nın güzel ahlakını övdüğü 
C) Hz. Zekeriya’nın duasına cevap olduğu 
D) Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği

8.  Fil suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mekkeli müşrikleri uyardığı
B) Fil olayının zamanını bildirdiği 
C) Fil olayının sonuçlarını açıkladığı
D) Mekkelilerin yanlışlarını düzelttiği

9.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinde bulunmaz?

A) “Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.”
B) “Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”
C) “Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.”
D) “Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.”

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinin bir bölü-
münün anlamıdır?

A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B) “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
C) “Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?” 
D) “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”

11.  Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır? 

A) Fil olayı anlatılmıştır.
B) Mekke’de indirilmiştir.
C) Kısa surelerden biridir.
D) Ayetlerinin sayısı altıdır.

12.  Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Fil ordusunun perişan hâline
B) Fillerin orduyu güçlü kıldığına
C) Kuşların Fil ordusunu yendiğine
D) Ebrehe’nin planının bozulduğuna
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Zararlı Alışkanlıklar - 1

9

1.  “Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden 
şeyin azı da haramdır.”
Bu hadisten,

 I.   Sarhoş eden her içecek haramdır.
 II.  Çoğu haram olanın azı da haramdır.
 III. Bir şeyin haram olması için Kur’an’da geçmesi şarttır.

ilkelerinden hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

2.  Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A)  “İçki ilaç değil hastalıktır.”
B)  “İçki içme çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır.”
C)  “Yediklerine dikkat et ki duaların kabul edilsin.”
D)  “Sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey 

haramdır.” 

3.   “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okla-
rı şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtulu-
şa eresiniz.’’
(Mâide suresi, 90. ayet)

Bu ayetten 

 I.   Falcılık, kumar gibi işler emeksiz para kazanma yollarıdır.
 II.  Şeytan, insanın kötü alışkanlık edinmesini istemektedir.
 III. Mümin, Allah’ın hoşlanmadığı işlerden uzak durmalıdır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

4.   İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı amaçlayan 
bir dindir.
Buna göre alkol ve uyuşturucu, aşağıdakilerden han-
gisine diğerlerinden önce zarar verir?

A) Akla  B) Dine  C) Cana D) Nesle 

5.   “Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, kar-
şılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram yiyerek kendinizi 
mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.”
(Nisa suresi, 29. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Alışveriş, ahlaka ve hukuka uygun olarak yapılmalıdır.
B) Haksızlık yapan kendisine zarar verdiğini bilmelidir.
C) Kazanç getirmeyen alışverişten uzak durulmalıdır.
D) Hiç kimse hakkı olmayan mala göz dikmemelidir.

6.   Bağımlılık yapan maddeler bireyde, toplumda ve bütçede 
pek çok zarara yol açar.
Buna göre madde bağımlılığıyla ilgili aşağıdaki so-
nuçların hangisine ulaşılamaz?

A) Ailelerin dağılmasının önemli nedenlerinden biridir.
B) Suçların yaygınlaşmasına yol açan etkenlerden biridir.
C) Toplumun güvenlik endişesinin artmasının bir sebebidir.
D) Olumsuz etkileri ve zararları kullanan kişilerle sınırlıdır.
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9

7.   İnsanların en sinsi düşmanlarından biridir. Kronik bronşit-
ten akciğer kanserine, damar sertliğinden kalp hastalığına, 
ağız ve boğaz kanseri gibi daha birçok hastalığa neden 
olmaktadır. Ayrıca erken yaşlanmaya da yol açmaktadır. 
Bu parçada söz edilen zararlı alışkanlık aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sigara içmek  B) Alkollü içki kullanmak
C) Kumar oynamak  D) Uyuşturucu kullanmak

8.   Dikkat edilmediğinde gazete, dergi, televizyon ve internet 
gibi kitle iletişim araçlarındaki birtakım görüntü, yazı ve 
reklamlar insanları kötü alışkanlıklara özendirebilir. Ayrıca 
arkadaş hatırı veya ‘Bir defadan ne çıkar?’ düşüncesi za-
rarlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında yer alır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Kitle iletişim aracı ne demektir?
B) Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar?
C) İnsanlar birbirinden nasıl etkilenir?
D) Basının insan hayatındaki yeri nedir?

9.  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başla-
mada rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A) Dikkat çekme arzusu
B) Dertlerini unutma isteği
C) Gruptan dışlanma kaygısı
D) Üreticiyi destekleme düşüncesi

10.  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıkların başla-
masına yol açabilir?

A) Arkadaş seçimine dikkat etmek 
B) Gerektiğinde hayır diyememek
C) Anne babanın öğüdünü dinlemek
D) Kötü alışkanlıkların zararını bilmek

11.  Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin insan davra-
nışları üzerindeki etkisiyle ilgili değildir?

A) “İyi arkadaş, misk taşıyan kimse gibidir. Ya onu sana 
ikram eder, ya sen ondan satın alırsın ya da ondan 
güzel bir koku duyarsın.”

B) “Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Körüğe üfüren 
kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku 
duyarsın.”

C) “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına 
karşı hayırlı davranandır.”

D) “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz ki-
minle dostluk ettiğine dikkat etsin.”

12.  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başla-
ma sebeplerinden biri değildir?

A) Kullanıcıya verdiği zararı araştırma  
B) Zararlı alışkanlığı olanlara özenme
C) Kişinin kendisini ispat etme arzusu
D) Zararlı alışkanlıkları merak etme
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1.  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan ko-
runma yolu olamaz?

A) Zararlarını kullanarak test etmek 
B) Düzenli bir şekilde spor yapmak 
C) Zararları hakkında bilinçlenmek 
D) Güzel ahlaklı arkadaş edinmek

2.   Yapılmaması istenen bir şeyi yasaklamak yerine o şeyin 
zararları hakkında insanları bilinçlendirmek daha etkili bir 
yöntemdir.
Buna göre aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan korunma 
yollarından hangisinin etkisi daha azdır?

A) Aile huzurunu yok ettiğinin anlatılması
B) Trafik kazalarındaki etkisinin açıklanması 
C) Bağımlılık yapan maddelerin yasaklanması
D) Bedensel ve ruhsal zararlarının fark ettirilmesi

3.   Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlıları iradeleri 
ile bağımlılıktan kurtulamıyorsa uzmanlara başvurma-
lıdır. Bağımlıya, tedavi esnasında ve sonrasında bütün 
aile fertleri ilgi, sevgi ve şefkat göstermelidir. Ayrıca kişi, 
bağımlı olduğu maddeyi hatırlatacak ortamlardan uzak 
tutulmalıdır.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Bağımlılardan Öğütler  B) Bağımlıların Tedavisi 
C) Bağımlılığın Sebepleri  D) Bağımlılığın Sonuçları

4.  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan ko-
runmanın bir yolu değildir?

A)  Aile ve öğretmenlerin uyarı ve öğütlerini dinlemek 
B)  Zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı bilinçlenmek 
C)  Arkadaş seçerken alışkanlık ve davranışlarına bakmak
D)  Zararlı alışkanlıkların yaygın olduğu ortamlarda bu-

lunmak 

5.  Aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline ör-
nek verilebilir?

A) Okul eşyalarını korumak
B) Dedikodudan uzak durmak
C) İnsan haklarına saygılı olmak
D) Bina içinde bağırarak konuşmak

6.   “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız 
yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bun-
laradır.”
(Şura suresi, 42. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

A) Zalimin cezası sadece ahirette verilecektir.
B) Aşırıya gitmek haksızlığa yol açmaktadır.
C) Haksızlık eden kul hakkını çiğnemiştir.
D) Allah, haksızlık edenleri uyarmaktadır.

10

Zararlı Alışkanlıklar - 2
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6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Zararlı Alışkanlıklar - 2

7.   • ‘‘İnsanları hakkı olan şeylerden yoksun bırakmayın, boz-
gunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.” 
(Şuara suresi, 183. ayet)

• ‘‘Ey kavmim! Ölçerken, tartarken adaleti gözetin; insanla-
rın mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgun-
culuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.” 
(Hud suresi, 85. ayet)

Bu ayetlere göre aşağıdaki davranışların hangisi 
yanlıştır?

A) Hak sahibine hakkını eksiksiz vermek
B) Anlaşamayan kişilerin arasını bulmak
C) Malı kötüleyerek fiyatını düşürmek 
D) Sattığı malın kusurlarını söylemek

8.   I. Kırmızı ışık yanarken geçmek
 II.  Farz olan ibadetleri aksatmak
 III. Ortak kullanım alanlarında sigara içmek

Numaralanmış davranışlardan hangileri kul hakkı ola-
rak değerlendirilmez?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

9.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir?

A) Kendisine İncil verilmiştir.
B) Hz. Zekeriya’nın oğludur.
C) Hz. İsa’yla akrabadır.
D) Kur’an’da övülmüştür.

10.  “Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona 
şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir keli-
meyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir 
peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.”
(Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)

Bu ayetten Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın peygamberlerinden biridir.
B) Güzel ahlakıyla örnek bir insandır.
C) Şehit edilmiş bir peygamberdir.
D) İsmi Allah tarafından verilmiştir.

11.  Aşağıdaki yargılardan hangisi Tebbet suresiyle ilgili 
değildir?

A) Adını tebbet kelimesinden almıştır.
B) Kâbe hakkında bilgi verilmektedir.
C) Mekke’de indirilmiş ve beş ayettir.
D) Ebu Leheb hakkında indirilmiştir.

12.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tebbet suresinde yer 
alır?

A) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.
B) Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
C) Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
D) Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.
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Hz. Muhammed’in Hayatı -1

1.  	 “Ey	örtüsüne	bürünen!	Kalk	ve	uyar!	Sadece	rabbinin	bü-
yüklüğünü	dile	getir.	Elbiseni	tertemiz	tut.	Her	türlü	pislik-
ten	uzak	dur.”	

							(Müddessir	suresi,	1-5.	ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberden aşağıdakilerden 
hangisi istenmemiştir?

A)	Tebliğ	görevine	başlaması	
B)	Misafire	ikram	etmesi
C)	Allah’ın	yüceliğini	anması
D)	Kötülüklerden	sakınması

2.  	 “(Ey	 Muhammed!)	 Sen,	 sana	 buyurulanı	 açıkça	 duyur,	
müşriklere	aldırış	etme!”	

(Hicr	suresi,	94.	ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamberden 
istenen bir davranıştır?

A)	Anlaşılır	buyruk	vermesi
B)	Müşriklerle	konuşması	
C)	Kur’an’ı	güzel	okuması	
D)	Tebliği	açıktan	yapması

3.  	 “Yaratan	rabbinin	adıyla	oku!	O,	insanı	alaktan	(zigot)	ya-
ratmıştır.	Oku,	senin	Rabb’in	en	cömert	olandır.	O,	kalemle	
(yazmayı)	öğretendir.	İnsana	bilmediğini	öğretendir.”	

								(Alâk	suresi,	1-5.	ayetler)

Bu ayetlerde Allah’ın hangi özelliğinden söz edilme-
miştir?

A)	Yaratıcılığından	
B)	Eli	açık	oluşundan
C)	Bağışlayıcılığından
D)	İlim	sahibi	olduğundan	

4.  	 “(Önce)	en	yakın	akrabanı	uyar.”					
                 

(Şuarâ	suresi,	214.	ayet)	

Bu ayette Peygamberimize verilen buyruk aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A)	Akrabalarını	İslam’a	davet	etmesi	
A)	Kabilesini	kötülüklere	karşı	uyarması
C)	Dost	ve	arkadaşlarına	İslam’ı	anlatması
D)	Mekke’nin	ileri	gelenlerini	İslam’a	çağırması

5.  Hz. Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)	İnananlar	çoğaldıkça	müşriklerin	baskıları	artmıştır.
B)	Bir	grup	Müslüman	Habeşistan’a	hicret	etmiştir.	
C)	Peygamberimiz	ilk	üç	yıl	gizlice	İslam’a	çağırmıştır.	
D)	Devlet	başkanlarını	İslam’a	davet	etmiştir.

6.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A)	“(Önce)	en	yakın	akrabanı	uyar.”	 	 	 	 	
	 						(Şuarâ	suresi,	214.	ayet)	
B)	“Ey	örtüsüne	bürünen!	Kalk	ve	uyar!”	

				(Müddessir	suresi,	1	ve	2.	ayetler)
C)	“…Kur’an’ı	tane	tane,	hakkını	vererek	oku.”	

		(Müzzemmil	suresi,	4.	ayet)
D)	“Sen,	sana	buyurulanı	açıkça	duyur,	müşriklere	aldırış	

etme!”	
(Hicr	suresi,	94.	ayet)
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7.  	 Hz.	Muhammed,	vahiy	geldikten	sonra	heyecan	ve	endi-
şe	içinde	evine	döndü.	Yaşadıklarını	Hz.	Hatice’ye	anlattı.	
Hanımı	onu	teselli	etti	ve	şöyle	dedi:	“Sen	cömertsin,	iyi-
sin,	fakir	ve	muhtaçlara	elini	uzatırsın,	evine	gelenlere	ik-
ram	edersin.	Böyle	bir	kulunu	Allah	yalnız	bırakır	mı	hiç?”
Bu parçada Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisine değinilmemiştir?

A)	Cesaretine		 B)	Merhametine	
C)	Yardımseverliğine		 D)	Misafirperverliğine

8.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)		Vahiy,	610	yılı	Ramazan	ayında	indirilmeye	başlanmıştır.
B)		İslam’a	davet,	hicrete	kadar	gizli	yapılmıştır.
C)		Hz.	Muhammed’in,	vahiy	tecrübesini	anlattığı	 ilk	kişi	

Hz.	Hatice’dir.
D)	 Hz.	 Peygamber,	 İslâm’a	 davete,	 yakın	 çevresinden	

başlamıştır.

9 ve 10. soruları bu paragrafa göre cevaplayınız.

Medineliler,	 621	 ve	 622	 yıllarında	 öncekilerden	 daha	
kalabalık	 olarak	 Mekke’ye	 geldiler.	 Her	 geldiklerinde	
Peygamberimizle	 görüştüler	 ve	 onu	 destekleyecekleri-
ne	 ve	 koruyacaklarına	 söz	 verdiler.	 Peygamberimizi	 ve	
Müslümanları	Medine’ye	davet	ettiler.

9.  Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerin sonuçla-
rından biridir?

A)	Hacılara	İslam’ın	anlatılması	
B)	Taiflilerin	İslam’a	çağırılması
C)	Kâbe’nin	tamir	edilmesi	
D)	Medine’ye	hicret	

10.  Bu görüşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Akabe	Biatları	
B)	Mekke	görüşmeleri	
C)	Medine	Sözleşmesi
D)	Kardeşlik	Antlaşması	

11.  Hicretle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi 
yanlışı yapılmıştır?

A)		Müşriklerin	baskı	ve	zulmünden	kurtulmak	için	yapıl-
mıştır.	

B)		Hz.	Ali,	hicret	gecesi	Peygamberimizin	yatağına	yatmıştır.	
C)		Medine’den	çıkarak	Mekke’ye	doğru	yapılan	bir	göç	

hareketidir.
D)		Hicret	esnasında	Peygamberimize,	Hz.	Ebu	Bekir	ar-

kadaşlık	etmiştir.	

12.  Peygamberimizin	verdiği	 işleri	yaptıktan	sonra	hicret	et-
miş	ve	Kuba	Köyünde	Peygamberle	buluşmuştur.
Bu parçada anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Hz.	Ömer	
B)	Hz.	Ali	
C)	Hz.	Osman
D)	Hz.	Ebu	Bekir	
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Hz. Muhammed’in Hayatı -2

1.   • Hz. Peygambere zaman kazandırmak amacıyla onun 
yatağına yatmıştı.

• Hz. Peygamberin verdiği işleri yaptıktan sonra Kuba kö-
yünde onunla buluştu.
Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Hz. Ali  B) Hz. Hamza 
C) Hz. Bilal  D) Hz. Ömer

2.   Hz. Peygamber ve - - - - , müşrikleri şaşırtmak için Medine 
yolunun ters istikametinde olan Sevr Mağarası’na gelip 
burada üç gün gizlendiler.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sahabelerden hangi-
sinin ismi getirilmelidir?

A) Hz. Abbas  B) Hz. Fatıma
C) Hz. Osman  D) Hz. Ebu Bekir

3.   Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle 
Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım 
sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar 
verdi. Bu mescidin inşaatında bizzat çalıştı. 
Bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Kûba  B) Mescid-i Nebi 
C) Mescid-i Haram  D) Mescid-i Aksa

4.  Mescid-i Nebi’nin işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Eğitim öğretim faaliyetleri yapılırdı. 
B) Konuk ve diplomatlar kabul edilirdi.
C) Hac ibadeti ve umre yerine getirilirdi.
D) Toplumu ilgilendiren konular ele alınırdı. 

5.  Mescid-i Nebi’nin fonksiyonları ile ilgili; 

 I. Sadece ibadet edilen bir yerdir.
 II. Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
 III. Hz. Peygambere özel bir mescittir. 

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III

6.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Medine’ye 
yerleşir yerleşmez yaptığı işlerden biri değildir?

A) Mescid-i Nebi’nin inşası 
B) Toplumsal barışın sağlanması 
C) Eğitim faaliyetlerinin yapılması 
D) Hac ibadetinin yerine getirilmesi

12
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7.  Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin 
maddelerinden biri değildir?

A) Müslümanlar ve Yahudiler birbirleriyle ilişkilerini sınır-
landıracaklardır.

B) Yahudiler dinlerine göre yaşayacak, can ve mallarına 
dokunulmayacaktır. 

C) Medine’ye saldırıldığında Yahudiler, Müslümanlarla 
birlikte şehri savunacaktır. 

D) Müslümanlarla Yahudiler arasındaki problemlerde Hz. 
Muhammed hakem olacaktır. 

8.  Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi yapmasının 
hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanların hâkimiyetini kabul ettirmek
B) Şehrin imar çalışmalarını hızlandırmak
C) Şehirde düzen ve intizamı sağlamak 
D) Adet ve alışkanlıkları yenilemek

9.   • Her topluluk kendi dinini yaşamada serbesttir. 
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklardır. 

Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Medine Sözleşmesi  B) Hudeybiye Antlaşması 
C) Erdemliler Antlaşması  D) Akabe Biatları

10.  Müslümanların Uhut savaşını kaybetmelerinin sebe-
bi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşriklerin, savaş tekniklerini daha iyi bilmesi 
B) Bazı Müslüman askerlerin görev yerini terk etmesi 
C) Müslümanların, silahlarını müşriklere kaptırması 
D) Müşriklerin kalabalık ve cephanesinin çok olması

11.  Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda 
Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz 
okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana 
okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı. 
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine 
önem vermiştir?

A) Esir alınmasına  B) Savaş ganimetlerine 
C) Eğitim öğretime  D) Toprak kazanılmasına

12.  Mekkeliler, İslam’ın daha fazla yayılmasını önlemek için 
büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüdüler. 
Hz. Muhammed, arkadaşları ile görüştükten sonra müş-
rikleri Medine’de karşılamaya ve savunma savaşı yapma-
ya karar verdi. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medine’yi savun-
mak için alınan önlemlerden biridir?

A) Şehrin etrafına sur ördürmek 
B) Mekkelilere barış teklif etmek
C) Aileleri başka şehre göndermek
D) Şehrin çevresine hendek kazdırmak
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Hz. Muhammed’in Hayatı -3

1.  Hz. Peygamberin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye 
gitme sebebi hangisidir?

A) Mekkelileri barışa razı etmek 
B) Hac ibadetini yerine getirmek 
C) Mekke’yi Müşriklerden almak
D) Mekkelilere gücünü göstermek

2.  Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Nereye sefer yapılacağı herkesten gizlenmiştir. 
B) Mekke, iyi bir planlamayla kolay fethedilmiştir. 
C) Direnmeyenlere dokunulmayacağı bildirilmiştir.
D) Müslümanlara haksızlık yapanlar cezalandırılmıştır.

3.   • Mekkelilerin, Müslümanları resmen tanıdığı bir antlaş-
madır. 

• Barış antlaşmasından sonra İslam, kabileler arasında 
hızla yayılmıştır. 
Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erdemliler Antlaşması  B) Medine Sözleşmesi
C) Hudeybiye Antlaşması  D) Akabe Biatları

4.  Aşağıdaki maddelerden hangisi Hudeybiye 
Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A)  Mekkeliler hacılara hizmet etmeye devam edecekler. 
B)  Bir Müslüman Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek.
C)  Müslümanlar Kâbe’yi ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret 

edecekler. 
D)  Kâbe ziyaretinde Müslümanlar yanlarında silah taşı-

mayacaklar. 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin evrensel 
mesajlarından biri değildir?

A) Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. 
B) Herkesin canı ve malı koruma altındadır.
C) Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir.
D) Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz.

6.   “Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı 
sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar Allah’ın kitabı 
ve - - - - ’’ 
Bu hadisteki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) fıkıh kitaplarıdır. 
B) örf ve âdetlerdir.
C) benim sünnetimdir. 
D) seçilecek halifelerdir.
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7 ve 8. soruları Nasr suresinin anlamına göre ce-
vaplayınız.

 I.  Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde 
 II. Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir. 
 III. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gör-

düğünde
 IV. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan 

bağışlanma dile!

7.  Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı 
doğru sıralanmıştır?

A) I - III - IV - II  B) II - III - IV - I 
C) III - IV - I - II  D) IV - I - II - III

8.  Nasr suresinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz? 

A) İnsan her hâl ve durumda Allah’a şükretmelidir.
B) Başarı insanı Allah’a daha çok yakınlaştırmalıdır. 
C) Yardım etmek ve zafer vermek Allah’ın lütfudur.
D) Kendini beğenmek insana yakışmayan bir huydur.

9.   I.  Bizi aldatan bizden değildir. 
 II.  Kadınların haklarına riayet ediniz. 
 III.  Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır. 

Numaralanmış bilgilerden hangileri veda hutbesinde 
geçmektedir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız III. 
C) I ve II.   D) II ve III.

10.  Hz. Peygamberi çok seven Müslümanlar, onun vefatın-
dan büyük üzüntü duydular ve bunu kabullenmekte zor-
landılar. Vefat haberini alanların oluşturduğu kalabalığa 
Hz. Ebubekir, Âl-i İmrân suresinin 144. ayetini okudu: 
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürü-
lürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim 
dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. 
Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.”
Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?

A)  Hz. Peygamberin bir insan olduğunu hatırlatmak 
B)  Halife seçilmesini sağlamak için insanları etkilemek 
C)  Müslümanların gerçeği kabullenmelerini kolaylaştırmak
D)  Hz. Peygamberin ve inananların konumuna dikkat 

çekmek 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesaj-
lardan biri değildir? 

A) Emanete hıyanet edilmemelidir.
B) İlim öğrenmeye öncelik verilmelidir.
C) Müslüman Müslümanın kardeşidir.
D) Hz. Muhammed son peygamberdir.

12.  Hz. Peygamber’in vefatıyla ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Cenaze işleriyle Hz. Ali ilgilendi. 
B) Vefat ettiği odaya defnedildi.
C) 633 yılında 63 yaşında vefat etti.
D) Kabrine Ravza-i Mutahhara denildi.
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Hz. Muhammed’in Hayatı -4

1.  İslam’a çağrının ilk üç yılıyla ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Allah resulü İslam’ı üç yıl gizli tebliğ etti.
B) Hz. Ömer İslam’ı hicretten hemen önce kabul etti. 
C) Başlangıçta yakın çevresine İslam’ı anlattı.
D) İlk üç yıl Müslümanların sayısı çok az arttı.

2.   • Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.
• Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu. 
• İslam’ı tebliğ etmenin önü açıldı ve Müslümanların sayı-

sı hızla arttı. 
Bu durumlar aşağıdaki tarihi olayların hangisinin so-
nucudur?

A) Bedir savaşı  B) Medine Sözleşmesi 
C) Medine’ye hicret  D) Hudeybiye Antlaşması

3.   “İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah 
yolunda mücadele edenler ve onları bağırlarına basıp 
yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır…”

   (Enfal suresi, 72. ayet) 

Bu ayette altı çizili ifadelere verilen isimler aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Mümin  – Muhacir – Ensar 
B) Muhacir – Ensar – Mümin 
C) Ensar –  Mümin – Muhacir 
D) Mümin – Ensar – Muhacir

4.   • Hz. Peygamber’in hicret ederken kendisine yol arkadaşı 
olarak seçtiği kişidir. 

• Hz. Peygamber’in, emanetleri Mekke’deki sahiplerine 
verip, sonra hicret etmesi için kendi yerine bıraktığı kişidir.
Bu iki muhacir sahabe aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte verilmiştir? 

A) Hz. Ali – Hz. Osman
B) Hz. Osman – Hz. Ömer 
C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
D) Hz. Ömer – Hz. Ebu Bekir 

5.   “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bö-
lük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, 
Rabb’ine hamdederek onu tesbih et ve ondan mağfiret 
dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.”

(Nasr suresi, 1-3. ayetler)

Bu sureden, 

   I.  Başarmak için kişinin gayreti yeterlidir.
 II.  Hedefine varan kişi gurura kapılmamalıdır. 
 III.  Amacına ulaşan Rabb’ine teşekkür etmelidir. 

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III 
C) I ve II.  D) II ve III.

6.  Aşağıdakilerden hangisi Bedir, Uhut ve Hendek sa-
vaşlarının sebeplerinden biri değildir?

A)  Müslümanların, Mekkelilerin hac ibadetini yapmaları-
na izin vermemeleri

B)  Müşriklerin, Arap kabileleri arasındaki saygınlıklarını 
kaybetme endişeleri

C)  Müşriklerin, İslam’ın yayılmasını kendileri için tehdit 
saymaları

D)  Mekkelilerin Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlama 
istekleri

14
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7.   • Araplar arasında İslam hızla yayılmıştır.
• Mekke’nin fethine giden yol kısalmıştır.
• Mekkeliler, Müslümanları resmi olarak tanımıştır.

Hudeybiye Antlaşması’yla ilgili bu bilgiler aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabıdır? 

A) İmzalandığı yer neresidir?
B) Yol açtığı sonuçlar nelerdir?
C) Kimler arasında yapılmıştır?
D) Tarafları kimler temsil etmiştir?

8.   Mekke’nin Müslümanların eline geçmesiyle şehir halkı 
endişeye kapıldı. Allah Resulü Kâbe’nin çevresinde ken-
disini korku içinde bekleyen halka sordu: “Ey Kureyş top-
luluğu! Size ne yapacağımı sanıyorsunuz?” Onlar, “İyilik 
yaparsın. Sen saygıdeğer bir kardeşsin. Saygın bir kar-
deş oğlusun.” dediler. Bunun üzerine rahmet peygamberi, 
“Gidiniz. Sizler artık serbestsiniz.” dedi. 
Bu parçaya göre Hz. Muhammed’in hedefi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İntikam almak 
B) Gönülleri fethetmek 
C) Gücüne güç katmak
D) Mekke’ye yerleşmek

9.  I.  İslam’ın esaslarını özlü olarak anlatan bir konuşmadır.
 II.  Hz. Peygamberin öğütlerini büyük bir kalabalık dinle-

miştir.
 III.  Hutbenin mesajları sadece Müslümanları ilgilendir-

mektedir.

Veda hutbesiyle ilgili numaralanmış bu bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III 
C) I ve II.  D) II ve III.

10.   • Medine Sözleşmesi 
• Hudeybiye Antlaşması
• Muhacir Ensar Kardeşliği
Bu uygulamalarla Hz. Muhammed aşağıdakilerden 
hangisini hedeflemiştir?

A) Toplumsal barışı sağlamayı 
B) Liderliğini sağlamlaştırmayı
C) Eğitim seferberliği başlatmayı 
D) Ticari hayatı canlandırmayı

11.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin indirilmesiyle İslam 
dinine gizli davet döneminin bittiği kabul edilir? 

A) “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!”
(Müddessir suresi, 1 ve 2. ayetler)

B) “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…”
(Nahl suresi, 125. ayet)

C) “Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol 
kanat ger.”

(Şura suresi, 214 ve 215. ayetler) 
D) “Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış 

etme!”
     (Hicr suresi, 94. ayet)
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Temel Değerlerimiz - 1

1.  	 Din,	hem	bireysel	hem	toplumsal	hayatta	insana	yol	gös-
terir.	 İnsanları	ortak	değerler	etrafında	bir	arada	 tutarak	
fertlerin	birbirine	bağlanıp	kaynaşmasını	ve	sosyal	haya-
tın	uyumlu	bir	şekilde	sürmesini	sağlar.	
Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerler kapsamın-
da değerlendirilmez?

A)	 Saygı
B)	 Adalet
C)	 Dedikodu
D)	 Yardımseverlik

2.  	 İslam	dininde	insanlar;	zenginlik,	makam,	mevki,	soy	gibi	
özellikleriyle	 değerlendirilmez.	 Herkes	 Allah	 karşısında	
eşittir.	Allah’a	gönülden	bağlı	olan,	itaat	eden,	inancında	
ve	davranışlarında	samimi	olmaya	çalışan	herkes	Allah	
katında	 değerlidir.	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 bu	 konu	 hakkında	
şöyle	buyrulmuştur:	-	-	-	-	
Metindeki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağı-
daki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “...	Şüphesiz,	Allah	katında	en	değerliniz,	O’na	karşı	gel-
mekten	en	çok	sakınanızdır.	Allah	bilendir,	haberdardır.”	 

(Hucurât	suresi,	13.	ayet)
B)	 “Müjdeleyiciler	 ve	 uyarıcılar	 olarak	 peygamberler	

gönderdik	 ki,	 peygamberlerden	 sonra	 insanların	Al-
lah’a	karşı	bir	bahaneleri	olmasın...”	

(Nisâ	suresi	165.	ayet.)
C)	 “Biz	her	peygamberi	kendi	kavminin	diliyle	gönderdik	

ki	onlara	(Allah’ın	emirlerini)	açık	açık	anlatsın…”	
(İbrahim	suresi,	4.	ayet.)

D)	 “Kur’an’ı	biz	indirdik	ve	onun	koruyucusu	da	elbette	biziz!”	
(Hicr	suresi,	9.	ayet)

3.  	 İslam	 dini,	 toplumdaki	 dostluk	 ve	 kardeşlik	 duygularını	
geliştirmek	gayesiyle

	 I.	 selamlaşmak,
	 II.	 yardımlaşmak,
	 III.	hediyeleşmek

kavramlarından hangilerini tavsiye etmiştir? 

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.											
C)		II	ve	III.				 D)	I,	II	ve	III.

4.  	 “Ya	olduğun	gibi	görün,	ya	da	göründüğün	gibi	ol.”
Mevlânâ’nın bu sözü, İslam dininin önem verdiği aşa-
ğıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilidir?

A)	Yardımseverlik						 B)	Dürüstlük								
C)	Empati												 D)	Sevgi

5.  Ülkemizde Mehmet, Ahmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, 
Hatice gibi isimlerin yaygın olarak kullanılmasının 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?                       

A)	 Hz.	Peygamber	ve	Ehl-i	Beyt’e	duyulan	sevgi
B)	 Kültürel	değerleri	anımsatmaları
C)	 Telaffuzlarının	kolay	olması
D)	 Kur’an’da	geçmeleri

6.  Aşağıdakilerden hangisi toplumun huzur ve barış içe-
risinde yaşamasını engelleyen davranışlardandır? 

A)	 İftira	etmek
B)	 Misafirperver	olmak
C)	 Hasta	ziyaretine	gitmek
D)	 Sorumluluk	sahibi	olmak

15
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7.  Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzu ayakta tutan, 
birlik beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimiz-
den biri değildir?

A)	Özdenetim						 B)	Vatanseverlik								
C)	Adalet							 D)	Kıskançlık

8.  	 “Kim	kardeşini	bir	ayıbından	dolayı	kınarsa	aynı	davranışı	
yapmadan	ölmez.”	
Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? 

A)	Aldatmak	 B)	Ayıplamak							
C)	Alay	etmek		 D)	Kusur	aramak

9.  “İnsanın	iyi	veya	kötü	olarak	nitelendirilmesine	yol	açan	
manevi	nitelikleri,	huyları	ve	bunların	etkisiyle	ortaya	ko-
nan	iradeli	davranışlar	bütününe” verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Din		 B)	Gelenek										
C)	Hukuk																		 D)	Ahlak

10.   • “Eksik	ölçüp	tartanların	vay	haline!	Onlar,	insanlardan	öl-
çerek	bir	şey	aldıklarında	tam	ölçerler.	Kendileri	başkala-
rına	vermek	için	ölçüp	tarttıklarında	ise	haksızlık	ederler.”

(Mutaffifin	suresi,	1-3.	ayetler)

Bu ayetlerde;

	 I.	 dürüstlük,
	 II.	 fedakârlık,
	 III.	çalışkanlık

değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.	
C)	II	ve	III.				 D)	I,	II	ve	III.

11.  	Can,	mal	ve	namus	gibi	maddi	ve	manevi	değerlerin	koru-
nup	yaşatıldığı,	üzerinde	yaşanılan	ve	sınırları	belli	olan	
toprak	parçasına	-	-	-	-	denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A)	mahalle		 B)	bölge		
C)	vatan		 E)	yeryüzü

12.  	Toplumların	kendine	has	bazı	değerleri	o	toplumu	bir	ara-
da	tutar.	Öyle	ki	bu	değerler	yaşatılmadığı	zaman	toplum-
sal	devamlılığın	sağlanması	güçleşir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri değildir?

A)		Kültürel	çeşitlilik
B)		Bayrak	ve	milli	marş
C)		Vatan	ve	millet	sevgisi
D)		Hürriyet	ve	bağımsızlık	coşkusu
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Temel Değerlerimiz - 2

1.  	 İslam	 dini,	 insanların	 ahlaklı	 olmalarına	 önem	 verir	 ve	
bu	konuda	öğütlerde	bulunur.	Nitekim	Hz.	Muhammed’in	
“Ben	güzel	ahlakı	tamamlamak	için	gönderildim.”	sözü	de	
bunu	gösterir.	İslam,	yaratılmışlara	karşı	-	-	-	-	olmayı	ve	
kötü	davranışlardan	uzak	durmayı	tavsiye	eder.
Metindeki boşluğa; 

	 I.	 kıskanç
	 II.	 iyi	niyetli
	 III.	merhametli

kavramlarından hangileri getirilebilir?

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.												
C)		II	ve	III.				 D)	I,	II	ve	III.

2.  Aşağıdakilerden hangisi kandil olarak isimlendirilen 
özel gecelerden biri değildir?

A)	Bayram										 B)	Miraç															
C)	Kadir					 D)	Mevlit

3.  İstiklal Marşımızla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır?

A)		Milli	değer	ve	şuuru	yansıtır.
B)		Özgürlük	ve	egemenlimizi	vurgular.
C)		Tarihimize	dair	ayrıntılı	bilgiler	barındırır.
D)		Milletimizi	birleştiren	temel	değerlerimizdendir.

4.  	 “Ey	iman	edenler!	Zannın	çoğundan	sakının;	çünkü	bazı	
zanlar	günahtır.	Gizlilikleri	araştırmayın,	biriniz	diğerinizi	
arkasından	çekiştirmesin...”

(Hucurat	süresi,	11.	ayet)

Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki 
tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

A)		İnsanlara	iyi	niyetle	yaklaşması
B)		Gıybet	etmekten	uzak	durması
C)		Öz	eleştiri	yapmakta	zorlanması
D)		Doğru	bilgilere	göre	yargıda	bulunması

5.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin cuma 
günü Müslümanlara yapmalarını tavsiye ettiği davra-
nışlardan biri değildir?

A)	 Temiz	elbiseler	giymek
B)	 Kur’an-ı	Kerim	okumak
C)	 Boy	abdesti	almak
D)	 Oruç	tutmak

6.  Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan biri-
sidir? 

A)		Mevlit	kandili		
B)		Zafer	bayramı					
C)		Kurban	bayramı
D)		Cumhuriyet	bayramı	

16
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7.   “Sevdiğiniz	şeylerden	(Allah	yolunda)	harcamadıkça	iyiliğe	
eremezsiniz.	Her	ne	harcarsanız,	Allah	onu	hakkıyla	bilir.”	

(Âl-i	İmrân	suresi,	92.	ayet)	

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?

A)	Dürüstlük					 B)		Sabırlı	olma					
C)	Yardımlaşma			 D)	Adaletli	davranma

8.  Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parça-
sı üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne ad verilir?

A)	Millet				 B)	Toplum																						
C)	Grup	 D)	Vatan

9.  Bayrakla ilgili,

	 I.	 Milli	değerlerin	başında	gelir.
	 II.	 Şekil	ve	renklerin	anlamları	vardır.
	 III.	Birlik	ve	beraberliğin	simgesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I.			 B)	I	ve	III.																			
C)	II	ve	III.		 D)	I,	II	ve	III.

10.   • “Müminler	birbirlerini	sevmekte,	birbirlerine	acımakta	
ve	birbirlerini	korumakta	bir	vücuda	benzerler...”	

• “Birbirinize	sırt	çevirmeyiniz.	Birbirinize	kin	tutmayınız.	
Birbirinizi	kıskanmayınız.	Birbirinizle	dostluğunuzu	kes-
meyiniz.	Ey	Allah’ın	kulları	kardeş	olunuz.”	
Bu hadislerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A)	 Kin	ve	nefretin,	kardeşliği	bozacağı
B)	 İbadet	etmenin	kişiye	faydalı	olduğu	
C)	 Sevginin,	müminleri	birbirine	bağladığı	
D)	 Toplumsal	birlikteliğin	korunması	gerektiği	

11.  Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahası-
na savunup bu uğurda ölenlere ne ad verilmektedir?

A)	Komutan		 B)	Şehit											
C)	Asker				 D)	Gazi

12.  İslam’ın	insana	haber	verdiği	temel	gerçeklerden	biri	de	bu	
dünyada	yaşanan	hayatın	ahirette	hesabının	verileceğidir.
Bu bilince sahip insanın aşağıdaki tutumlardan han-
gisine sahip olması beklenmez?

A)	Adaletli	olmak
B)	Affedici	olmak
C)	Haksızlık	yapmak
E)	Kötülükten	kaçınmak
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