İMKB SÜVARİ ORTAOKULU DİN DERSİ 2 DÖNEM 1 SINAV ÇALIŞMA SORULARI
C-Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( Vakfe –Mina – Tavaf - Say –Hadis ) ()
Hz. Muhammed(sav) ’in söz ve davranışlarının araştırılması ve yorumlanmasını konu alan bilim dalına
…………………………denir.
Bir yerde kısa da olsa beklemektir.Hacıya gidenlerin Arafatta bir süre beklemelerine …………………………. denir.
Hac ve umre ibadeti sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında toplam yedi kez gidip gelmeye ………………… denir.
Hacı adaylarının kurban bayramında kurban kesilen ve şeytan taşlanan yere ………………………….denir.
Kabenin güneydoğu köşesinde bulunan hizasından başlayarak Kabenin etrafını yedi kez dönmeye ………………………denir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Hacc’ın farzlarından değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) İhram’a girmek
C) Kabe’yi tavaf etmek
D) Arafat’ta vakfe
3- İrem Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve insana kazandırdıklarını
anlatır. Dersin sonunda ise öğrencilerine “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler
kazanmıştır?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir:
Aydın: Başka kültürleri tanımıştır.
Bayram: Ahlakını güzelleştirmiştir.
Sevde: Diğer insanlardan üstün olmuştur. Güllühan: Saygılı ve hoşgörülü olmayı öğrenmiştir.
Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı doğru değildir?
A) Aydın
B) Bayram
C) Güllühan

D) Sevde

5- “ Yüce Allah’ın emriyle babası, onu annesi Hacer ile birlikte Kâbe’nin yakınlarındaki bir tepeye
bırakmıştır.
Hiçbir şeyin olmadığı bu vadide annesi onun için sabırla su aramış ve Allah (c.c.) onlara zemzemi ikram
etmiştir. Zaman zaman babası onları ziyarete gelmiştir. O babası Hz.İbrahim ile birlikte çalışarak Yüce
Allah’ın
evi olan Kâbe’yi inşa etmiştir.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılan peygamber kimdir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.)
B) Hz. İshak (a.s.)
C) Hz. İbrahim (a.s.)
D) Hz. İsmail (a.s.)
6- “Maddi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp
Kâbe’yi tavaf etmeleridir”. Bu tanım aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?
A) Umre
B) Hac
C) Kurban
D) Zekât
7- Aşağıdaki kavram - mekân eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Say - Safa ve Merve
B) Vakfe - Arafat
C) Şeytan taşlama - Medine
D) Tavaf - Mekke
8- Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından biri değildir?
A) Allah’a yakınlaşmak
B) İnsanlar arasında itibar kazanmak
C) İbadet etmenin huzurunu yaşamak
D) Allah’ın rızasını kazanmak
I. Kişiyi Allah’a yakınlaştırması
II. Birlik beraberliğe katkıda bulunması
III. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesini sağlaması
9- Numaralanmış durumlardan hangileri kurban ibadetinin faydalarındandır?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I, II ve III.
10-

( 1-7 kişi kurban edebilir. - En az iki yaşını doldurması gerekmektedir.)
Yukarıda bilgileri verilen Kurban hayvanı hangisidir?
A) Sığır
B) Koyun
C) Keçi
D) Deve

C-

Aşağıdaki cümlelerden doğruların başına ( D ) , yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

16

D…
…

Hac ibadeti yılda birkaç kez yapılabilir.

17

…D
…

Meleklere inanan bir kişi; kötülüklerden uzak durmalı , davranışlarına dikkat etmeli ,
zorluklar karşısında sabretmeli ve davranışlarında bilinçli olmalıdır.

18

…Y
…

Tavuk , horoz ve ördek gibi hayvanlarıda Kurban bayramında kurban edebiliriz.

19

…D
…

Kabe ve içinde bulunduğu mescide - alana , “Mescid-i Haram” denir.

…D
Hac veya umre ibadetine başlamak için mikat sınırında ihrama girilir.
…
1. Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi
tamamlayınız. (3x5=15p) (Özdenetim- akrabadan- adalet- sorumluluk- israf )
20

 …………………....hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına
gelir.
 Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………………………….….denir.
 Kişinin gerek maddi gerek manevi varlığını gereksiz yere tüketmesine veya harcamasına ………………………….
denir.
 Bir kişinin görevinin bilincinde olması ve onu aksatmadan yerine getirmesine ……………………….……. denir.
 Kişinin yardım yaparken ihtiyaç sahibi olan …………………………………………………….. başlaması esastır.,
 2. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız

d

Peygamberimiz hayatı boyunca doğru sözlü olmuş, şaka bile olsa yalan söylememiştir.

y

Yardımlaşmanın çok olduğu toplumda zengin ve fakir arasındaki ekonomik fark daha da açılır.

d

Sevgi ve saygı sayesinde toplumdaki birlik ve beraberlik artar, hoşgörü ortamı oluşur.

d

Semud kavmi peygamberlerinin uyarısını dinlemeyerek Allah’ın gönderdiği dişi deveyi
kesmiştir.

y

İnsanın elinde bulunduğu imkanları tasarruflu kullanmasına israf denir.

4. Aşağıdaki yargıları uygun kelimeyle eşleştirelim. (15 p)
c

1) Semud kavmine peygamber olarak
gönderilen kişidir.

A

Mina

e

2) Peygamberimizin bir kişiye verilen en hayırlı
şey olarak tanımladığı kavram.

B

Şavt

d

3) İhrama girerken hacıların okuduğu duaya
denir.

C

Hz.Salih

4) Kâbe’nin etrafında bir kere dönmektir.

D

Telbiye

5) Şeytan taşlamanın yapıldığı yerdir.

E

Ahlak

b
a

“Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.”
1. Yukarıdaki hadis-i şerifte bahsedilen güzel ahlak hangisidir?
A) Sorumluluk
B) Özdenetim
C) Güvenilirlik
D) Adalet
I-Akika Kurbanı
II-Adak Kurbanı
III-Şükür Kurbanı
2.Yukarıda verilen hangi kurbanın etinden onu kesen ve ailesi yiyemez?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
Peygamberimiz “Sizin en hayırlı olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır.” Buyurmuştur.
3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadise uygun değildir?
A) Sabır
B) İftira
C) Adalet
D) Doğruluk
-Sa’y
-İhram
-Kurban
4. Yukarıdaki üç kavramı aşağıdaki şıklarla eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır?
A) Safa-Merve
B) Mik’at
C) Müzdelife
D) Mina
“Allah’a yemin ederim ki sen ey Mekke! Allah’ın yerlerinin en hayırlısısın. Allah’ın yerleri arasında en sevdiğim sensin.
Eğer ben senden çıkarılmasaydım, asla kendiliğimden çıkıp gitmezdim.”
5. Peygamberimizin yukarıdaki sözünden hangi kavrama önem verdiğini öğrenebiliriz?
A) Sabır
B) Merhamet
C) Özdenetim
D) Vatanseverlik
“Dikkat edin! Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. İnsanların başında bulunan yönetici de
çobandır ve sürüsünden sorumludur” Hadis-i şerif
6. Peygamberimiz yukarıdaki sözüyle hangi ahlaki ilke konusunda dikkatli olunmasını öğütlemiştir?
A) Sabır
B) Emanet
C) Tevazu
D) Sevgi

Suç
işleyen
7. Bu hadise
A) Merhamet
C) Adalet

kızım
Fatıma
göre yapılan işlemde
B)Nezaket
D)Cesaret

da
olsa
aşağıdakilerden

cezasını
ellerimle
verirdim.”
hangisine uygun davranılmış olur?

“Felak Suresi, Medine döneminde inmiştir. Beş ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir.
Sure, adını sabah aydınlığı anlamına gelen Felak kelimesinden almıştır.”
1- Aşağıdakilerden hangisi Felak suresinin anlamı içerisinde yer almaz?
A) De ki: “Sabahın rabbine sığınırım
B) Düğümlere üfürenlerin şerrinden;
C) Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
D) Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden
2- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne örnektir?
A) Kur’an’ı açıklaması
B) Dine davet etmesi
C) Dinin emirlerini açıklaması
D) Ev işlerinde eşine yardımcı olması
“Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a söz verilen ve gerçekleştiği
takdirde
kesilmesi gereken kurbana, ……………. Kurbanı denir.
3- Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Adak
B) Akika
C) Şükür
D) Musahiplik

hemen

Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Hz. Muhammed(s.a.v.)

ayağa kalkar. Çevresindekiler , geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler.
Hz. Peygamber: “Olsun, o da bir can değil mi?” diyerek cevap verir.
4- Bu olay Hz. Peygamberin en çok hangi yönünü gösterir?
A) Sabrını
B) İnsanlara değer verdiğini
C) Danışarak iş yaptığını
D) Cesaretini

“ Hz. Peygamber hayatı buyunca doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği olmuştur. Bu nedenle
Mekkeliler kendisine İslam’dan önce Muhammedü’l- Emin ( Güvenilir Muhammed ) demişlerdir. “
5- Bir İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasına ne denir.?
A) Dürüstlük
B) Sevgi
C) Özdenetim
D) Sorumluluk
Hz. Muhammed(sav) ; bizler gibi bir insandı, “Yemek yer , çarşıda alışveriş yapar , yorulur , hasta olur ,
Çocuklarıyla şakalaşırdı.” O’nu diğer insanlardan ayıran tek özelliği ……… …………… ……………. .
6- Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir.?
A) Dürüst olmasıdır
B) Allah’tan vahiy almasıdır.
C) Yemek yemesidir.
D) Adaletli olmasıdır.
B-

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
( Sorumluluk - İman - Ahlak – Hatem’ül enbiya )

7) Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra peygamber gelmeyecektir. O …………...... .........................’dır.
8) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
ve sonuçlarına razı olmasına ……………………. denir.
9) İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı iyi - kötü tutum ve davranışların tümüne
…………. denir.
10) Sizden biri kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda)
............ etmiş olamaz.

C-

Aşağıdaki cümlelerden doğruların başına ( D ) , yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

11

…y…

Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde , ayrıntılarıyla açıklayan bilim dalına Tebliğ denir..

12

……D

İhtiyaç duyan herkese ayrım yapılmadan yardım edilmelidir. Ancak ; Ahlaka uygun
olmayan , vicdanın onaylamadığı konularda yardım etmek doğru değildir.

13

…Y…

Yoksullara, düşkünlere , yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişilere
Vatansever denir.

14

……D

Hz.Muhammed(sav) , Hatemü’l Enbiya’dır yani Peygamberlerin sonuncusudur.

15

……D

Yüce Allah herkese adaletiyle muamele eder. O, yaratmış olduğu varlıklardan da
adaleti gözetmesini ister.

16- Felak suresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Kul e’ûzü bi - Rabbi’l - …………...
3. Ve min ………….. ğâsikın izâ vekab.

2. ............. şerri mâ halak.
4. Ve minşerri’n - neffâsâti fi’l- ukad.

5. Ve min şerri ……………… izâ hased.
12.“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip
gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
A) Tavaf – Sa’y – Vakfe
B) Şavt – Tavaf – Sa’y
C) Sa’y – Şavt – Tavaf
D) Vakfe – Tavaf – Şavt
13. Mikat noktalarından itibaren giyilmesi gereken bez parçasıdır. Ayrıca hac süresince hiçbir canlıya zarar vermeme
ve bazı yasaklara uyma anlamına gelir. Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telbiye
B) Vakfe
C) Tavaf
D) İhram

1) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak
cümleyi tamamlayınız?

Öz

Hz.Öm

Dürüst

Hz. Ebu

Saygı

Sabır

Adalet

…………………....hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak
anlamlarına gelir.
• Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………………………….….denir.
• …………………………Peygamber efendimizin dostudur. Onu hiç yalnız bırakmamış, Peygamberimizin hicret
arkadaşıdır.
• Hz. Peygamber hayatı buyunca …………………..olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam’dan önce
“Muhammedü’l- Emin” demişlerdir.
…………………Allah’a (c.c.) sığınarak bela ve felaketlere direnç gösterme ve dayanma kuvveti anlamına gelir.
•

2) Aşağıda verilen bu durum Hz. Peygamberin en çok hangi yönünü gösterir?

Hz. Peygamber, Şam bölgesine sefere çıkan ashabına: “… Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı
öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın.” diye talimat vermiştir.
A) Danışarak iş yaptığını
B) Dostluğunu
C) İnsanlara ve tüm canlılara değer verdiğini.
D) Sorumluluk sahibi birisi olduğunu

10)
Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (
A) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir
B) Peygamberimiz 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
C) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Aişe ile evlenmiştir.
D) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur.
11)
“Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez
A) Akraba ve komşularına iyi davranması.
B) Karşılaştığı kişilere selam vermesi.
C) Eşyalarını kimseyle paylaşmaması.
D) Doğru ve adaletli davranması.
12) Peygamberimizin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?(
A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir
B) Kendini diğer insanlardan farklı görmemiştir
C)Uyarıları kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir.
D) İnsanlık için müjdeyeleyici ve uyarıcıdır.

13) “Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere; “Ben namazı nasıl
kılıyorsam siz de öyle kılın.”buyurarak namazın nasıl kılınacağını uygulamalı ve açıklamalı olarak ortaya koymuştur.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimizin hangi yönünü açıklar
A) Alemlere rahmet oluşunu
B) İnsanlık için uyarıcı oluşunu
C) Kuran-ı açıklayıcı oluşunu
D) Son peygamber oluşunu
14)”Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına hazırlanan Umut Aras Peygamber efendimizin insani özellikleri konusunu
okumuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir

A)
B)
C)
D)

Ev işlerinde eşine yardımcı olması
Yüce Allahtan vahiy alması
Sevdiği insanların ölümüne üzülmesi
Çocukları ile zaman geçirmes

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz..
tavaf

ahiret

kıyamet

gayb

hac

melek

farz

1.İsrafil’in (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son
bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.
2. Hac ibadeti, Hicret’in dokuzuncu yılında …….......…….. kılınmıştır.
3.Gücü yeten ve imkânı olan Müslümanların, zilhicce ayında ihram giyerek, Arafat’ta vakfe yaparak ve Kâbe’yi tavaf
ederek yaptıkları farz ibadete ...................... denir.
4. İslam kültüründe akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, ……………. kavramıyla ifade
edilir.
5. Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlıklara ……………….. denir.
6. Dünya hayatından sonra başlayıp, ebediyen devam edecek olan ikinci hayata ....................... denir.
7. Hac veya umre yapan Müslümanların Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmelerine ……………..denir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.)
1. ( D ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.
2. ( Y ) Azrail (a.s.) tabiat olaylarını düzenleyen melektir.
3. ( D ) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.
4. (
D ) Adalet ilkelerine göre hareket etmek insanı hem bu dünyada hem ahirette mutlu eder.
5. ( D ) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
6. ( D ) Adalet ilkelerine göre hareket etmek insanı hem bu dünyada hem ahirette mutlu eder.
7. ( Y ) Peygamberler, peygamberlik görevini ücret karşılığında yapmışlardır.
8. ( Y ) Şeytan Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.
9. ( Y ) Umre farz, hac ise sünnettir.
1.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hac’da şeytan taşlamak için atılacak olan taşlar Arafattan toplanır.
Hac ibadeti yılın belirli günlerinde yapılır.
Hac’da Şeytan taşlama Mina’da yapılır.
Arafatta vakfe yapılmaz ise Hac ibadeti olmaz.

2.
A)
B)
C)
D)

Kabe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Mekke şehrindedir.
Müslümanların kıblesidir.
İlk olarak Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır.
Hac’da Kabe tavaf edilir.

3. Hac için İhrama girenlerin söylediği ve hac ibadeti boyunca söylemeye devam edildiği duaya ne denir?
A) Tekbir
B) Teşrik tekbirleri
C) Telbiye
D) Tezkiye

4. Kabe’nin etrafında 7 kez dönmeye ne denir?
A) İhram
B) Şavt
C) Sa’y
D) Tavaf
5.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisinde Vakfe’nin tanımı doğru verilmiştir?
Safa ile Merve arasında koşma
Kabe’nin avlusunda bekleme
Arafat dağında bekleme
Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Kabrini ziyaret

6.
A)
B)
C)
D)

Hac’da Sa’y nerede yapılır?
Arafat dağında
Kabe’nin etrafında
Safa ve Merve tepeleri arasında
Müzdelife’de

7.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinde yapılan ancak Umrede yapılmayan bir davranıştır?
İhrama girmek
Say yapmak
Vakfe yapmak
Tavaf yapmak

8. Hac zamanı dışında ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmeye ne denir?
A) Farz
B) Vakfe
C) Umre
D) Say
9.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hac’da erkeklerin giydiği beyaz ve dikişsiz elbiseye ihram denir
Kabe, saat yönünde dönülerek tavaf yapılır
Umrede Şeytan taşlama yoktur.
Hacı adayları Mikat mahallinden geçerken ihramlı olmak zorundadırlar.

10. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz?
A) Koyun
B) Tavuk
C) Deve
D) Keçi
11. Sığır cinsi hayvanların kurban olabilmesi için en az kaç yaşında olmaları gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
12.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Develerin kurban olabilmesi için en az 5 yaşında olması gerekir
Kurban bayramının 4. Günü kurban kesilmez.
Akika kurbanının etini, kesen kişi yiyemez.
Büyükbaş kurbanlar 7 kişiye kadar kurban olurlar.

13. Kurban ibadeti ile ilgili, iki peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Adem(a.s)-Hz. Nuh(a.s.)
B) Hz. Süleyman(a.s.)-Hz. Davud(a.s.)
C) Hz. İbrahim(a.s.)-Hz. İsmail(a.s.)
D) Hz. İsa(a.s.)-Hz. Musa (a.s.)
14. Meleklerin ve ahiretin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Anne-babasını okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez.
B) Girdiği sınavlarda kopya çekmez.
C) Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.
D) Öğretmenlerine verdiği sözü tutar
15. “Beni ateşten onu ise topraktan yarattın. Ben ondan daha üstünüm”
Yukarıdaki söz size neyi hatırlatmaktadır.
A-) İlk vahiy gelince Cebrail’in Allah’a söylediği söz
B-) Allah’ın Hz. Adem’e secde edin emrine karşı İblis’ in söylediği söz
C-) Cinlerin Ahirette Hz. Muhammed’e(s.a.v.) söylediği söz
D-) İnsanların yaratılacağını duyduklarında meleklerin Allah’a söyledikleri söz

16. Şeytan’ın ( İblis’in) Hz. Adem’e secde etmeme nedeni nedir
A) Hz. Adem’in daha bilgili olması
B) Hz. Adem’in topraktan kendisinin ise ateşten yaratıldığını, kendisinin ondan daha üstün olduğunu ileri
sürmesi
C) Hz. Adem’in yaratılmışların en şerefli olması ve iblisin bu kabul etmemesi
D) Şeytanın Hz. Adem’den daha tecrübeli olduğunu ileri sürmesi
17. Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
B) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
C) Ahiret hayatında sadece kafirler hesaba çekilecek, mü’minler hesaba çekilmeden cennete gireceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir
18. Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiramen Katibin
B) Hafaza melekleri
C) Münker Nekir
D) Mikail
19. Kabirde soru sormakla görevli melekler hangisidir?
A) Münker nekir
B) Cebrail
C) Malik
D) Azrail
- 'Kıyamet gününde hakları mutlaka sahiplerine vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını
alacaktır'
Yukarıdaki hadis-i şerifte üzerinde durulan ahlaki davranış nedir ?
A) Adalet
B) Özdenetim
C) Sorumluluk
D) Eşitlik
2- ‘Doğruluk insanı iyiliğe,iyilikte cennete götürür’
Bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi dürüst insanın özelliklerinden değildir ?
A) Doğru sözlü olur.
B) Emanete ihanet etmez.
C) Kibirli bir duruşu olur.
D) Verdiği sözde durur.
3- ‘Bugün Allah için ne yaptın ? sorusunu kendine soran kişi ne amaçlıyordur ?
A) Cevap vermeyi
B) Özdenetim sağlamayı
C) Sabırlı olmayı
D) Sorunlu olmayı
5- ‘Bir fakiri gördün ise, bir eskice verdin ise
Yarın anda karşı gele, Hak libasın giymiş gibi’ Yunus Emre bu şiirinde hangi ahlaki davranıştan bahsetmiştir ?
A) Adalet
C) Vicdan

B) Yardımseverlik
D) Sabırlı olmak

7- ‘Müminlerin iman yönünden en üstünü ahlakı en güzel olandır’
Peygamberimiz bu hadis-i şerifte hangi kavramlardan bahsetmiştir ?
A) Din ve İbadet
B) Din ve İman şükretmek
C) Din ve Toplum
D) Din ve Ahlak
8-‘İnsan büyür beşikte,mezarda yatmak için
Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için’
Yukarıdaki dizeler insanda hangi ahlaki duyguyu uyandırır ?
A) Sabretmeyi
B) Anlayışlı olmayı
C) Vatanseverliği
D) Can vermeyi
9-’Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Bu sözü ne anlama gelir ?
A) Türkiye yeni bir devlettir.
B) Türkler devletsiz yaşayamaz.
C) Türkler çok savaşmıştır.
D) Devlet önemli değildir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir?
A) Yüce Allahtan vahiy alması
B) Sevdiği insanların ölümüne üzülmesi
C) Çocukları ile zaman geçirmesi
D) Ev işlerinde eşine yardımcı olması
12-“Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
A) Akraba ve komşularına iyi davranması.
B) Karşılaştığı kişilere selam vermesi.
C) Doğru ve adaletli davranması.
D) Eşyalarını kimseyle paylaşmaması.

15-‘…o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…AHZAB-40
Yukardaki ayete göre paygamberimizle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) O Allah’ın peygamberidir.
B) Peygamberlerin sonuncusudur.
C) Son peygamber olması ayetle sabittir.
D) Kıyamete yakın peygamber gelecektir

18-…………………....hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına
gelir.
Yukarıdaki tanımda boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A) Nezaket
B) Adalet
C) Rahmet
D) Sorumluluk

19-Hz. Peygamber hayatı buyunca …………………..olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam’dan önce
“Muhammedü’l- Emin” demişlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A) Kibar birisi
B) Sorumluluk sahibi
C) Merhametli
D) Güvenilir

20- Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………………………….….denir.
Yukarıdaki tanımda boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A) Sabır
C) Özdenetim

B) Özeleştiri
D) Özgüven

Hz. Muhammed (s.a.v.) : “… Evlenirim, uyurum, uyanık kalırım, oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında)
tutmadığım da olur.”
(Buhârî, Nikâh, 1.)
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu açıklaması neye örnek gösterilebilir?
A) Kul ve insan olmasına
B) Kur’an’ı açıklaması
C) Uyarıcı ve müjdeleyici
D) Allah’ın (c.c.) elçisi
“Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve
esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.”
(Tevbe, 128.)
2. Bu ayetle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Rahmet olması
B) Uyarıcı olması
C) Akıllı ve zeki oluşu
D) Güvenilir oluşu

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya
öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz.“ (2/144)
3. Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır.
B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür.
C) Hz. Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldir.
D) Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.
4. Hz. Peygamberin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
C) İnanmayanları önemsememiştir.
D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.
“Ben .........................................için gönderildim. ”(İmam Malik, Hüsnü’l-Hulk, 8.)
6. Yukarıdaki hadisi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadeti öğretmek
B) Komutanlık etmek
C) Tevhid için
D) Güzel ahlakı tamamlamak
9- Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisi Allah’ın (c.c.) güç ve kudretinin bir işareti olarak babasız bir şekilde
yaratılmıştır?
A) Hz. Musa (a.s.)
Hz. Âdem (a.s.)
B) Hz. Muhammed (sav)Hz. İsa (a.s.)
C) Hz. Âdem (a.s.)
Hz. İsa (a.s.)
D) Hz. İsa (a.s.)
Hz. Yahya (a.s.)

Hacca gelen Müslümanlar, ihrama girerek sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak mahşeri
hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte tavaf ederek kardeş
olma bilinci kazanır. Sa’y yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenir.
10- Yukarıdaki paragrafta vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac ibadeti insanlar arasında eşitliği sağlar.
B) Müslümanlar arasında dayanışmayı artırır.
C) Hacda yapılan her ibadetin bir amacı vardır.
D) İnsanların birlikte ibadet etmelerine vesile olur.
- Hac ibadeti İslam'ın beş esasından biridir.
- Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
- Kur'an ve sünnette bildirimiştir.
- Peygamberimiz (sav) haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, bu ibadetin nasıl yapıla cağını Müslümanlara göstermiştir.
11- Verilen metne göre hac ibadetiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hac ibadeti Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir.
B) İslam kaynakları hac ibadeti hakkında bilgiler verir.
C) Kâbe, Allah'a (c.c.) ibadet için yapılan ilk mabettir.
D) Peygamberimiz (sav) haccın nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir.
12-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
A) İçlerinden iyileri ve kötüleri de vardır.
B) Gözle görülemeyen varlıklardır.
C) Günah işlemezler.
D) Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.
“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın”
13- Peygamberimiz’in (sav) yukarıdaki hadisinin ana düşüncesi nedir?
A) Sadece Ahiret için çalışmalıyız.
B) Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz.
C) Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı, ikisi arasında denge kurmalıyız.
D) Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz

14- Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
B) İnsanlar yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir.
C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir
“Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitar, 10.)
16- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiramen Katibin
B) Hafaza
C) Münker –Nekir
D) Hamele-i Arş
• Ahirette tüm insanların toplanacağı yer
• Öldükten sonra yeniden dirilmek
• Yaptıklarımızın kaydedildiği kitabımız
17- Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?
A) Amel defteri
B) Ba’s
C) Mahşer
D) Mizan

“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)
18- Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) İnsan, dünyada imtihan edilmeyecektir.
B) Dünya hayatı ölümle bitmektedir.
C) Allah, yarattığı her insanı imtihan edecektir.
D) Evrendeki her canlının bir eceli vardır.
Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer
organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Buhârî, Edeb, 27.)
20- Hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müminlerin kardeşliği
B) Müslümanların ibadetleri
C) İnsanların itaati
D) Müminlerin adaleti
“Allah Teâlâ, Peygamberimiz hakkında, “Gerçekten sen büyük bir ahlak sahibisin.” buyurmuştur. Hz. Aişe de
onun ahlakını soran bir kimseye, “Onun ahlakı Kur’an’dı” demiştir.”
1- Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam’a uygun düşen bir davranış değildir?
A) Adaletli olmak
B) Güvenilir olmak
C) Kibirli olmak
D) Doğru olmak
5- Peygamberimizin ” Bizi aldatan bizden değildir” sözüyle asıl anlatmak istediği şey nedir?
A) İnsanlar ibadet etmelidirler
B) Müslüman bencil olmamalıdır.
C) Müslüman insan hileye başvurmamalıdır
D) İnsanlar hata yapabilirler
Doğruluk, insanın özü ve sözünün bir olmasıdır. Bu ticaret ve iş hayatında da önemlidir. Doğruluk
kalpte,sözde ve davranışlarda oluşur. Doğruluktan sapanlar toplumdaki güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler
güvenilir, saygın kimselerdir.
6-Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez
B) Doğruluğumuz söz ve davranışlarımızla ortaya çıkar
C) Küçük yalanların bir zararı olmaz.
D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratırlar
7- Aşağıdakilerden hangisi, “Güzel Ahlak” ile ilgili bir cümle değildir?
A)“Sizin en hayırlı olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır.” Hz. Muhammed (s.a.v)
B)“…Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” İsra suresi, 34
C)“…Birbirinize emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin…” Bakara suresi, 283
D)“…Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.”R’ad suresi, 40

Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin
ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.

8-Yukarıdaki hadislerde müslümanda bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir?
A) Adaletli olmak
B) Savurgan olmamak
C) Hoşgörülü olmak
D) Başkalarına yardım etmek
- Hadis:”Müminler arasında imanca en olgun olanı,
_______________ en güzel olanıdır.“
9- Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Zenginlik bakımından
B) Ahlak bakımından
C) Zekâ bakımından
D) Güzellik bakımından

16- Hz.Salih (a.s) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Salih (a.s.),Semûd kavmine gönderilen bir peygamberdir
B) Semûd kavmi Hz. Salih’i (a.s.) yalancılıkla, büyücülükle, uğursuzluk getirmekle ve şımarık olmakla suçlamışlardı.
C) Hz. Salih’i (a.s.) ın uyarılarını dikkate aldılar,bir mucize olarak verilen deveye çok iyi baktılar ve ona zarar
vermediler.
D) Allah`ı inkar etti ve O`nun rahmetinden uzaklaştılar.

CÜMLELERİN KARŞILIĞINI YAZINIZ

1. Hakkı olana hakkını vermek……………………..ADALET

2. Sevilen ve güvenilen arkadaş ile olan yakınlık…………………..DOSTLUK
3. İnsanın sözünde ve davranışlarında dosdoğru olması………………………DÜRÜSTLÜK
4. İnsanın kendi davranışlarını kontrol etmesi……………………..ÖZ DENETİM
5. Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme………………..SABIR
6. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göster- meye yönelten
duygu…………………………SEVGİ
7. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü
davranmaya sebep olan sevgi duygu- su, hürmet, ihtiram……………………………SAYGI
8. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi,
mesuliyet……………………..SORUMLULUK
9. Doğduğu yeri, evini, köyünü, devletini ve memleketini sevmek…………VATANSEVERLİK
10. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma isteği,
hayırseverlik..YARDIMSEVERLİK

