
 

 

 

 
1. Yüce Allah’ın sıfatlarından biri olan “Tekvin” 
hangi anlamdadır? 
A) İşitme     B) Yaratma      C) Konuşma       D) Affetme 
 
2.             Küçük bir tebessüm, içten bir selam, 

Dosta hatır soran, bir iki kelam, 
Kısaca diyor ki insana İslam, 

İhlasla yaptığın her şey ibadet. 
Dörtlükte vurgulanmak istenen asıl düşünce 
hangisidir? 
A) Dostlarla karşılaşınca tebessüm edilmelidir. 
B) İnsanlar Allah’ın selamı ile selamlanmalıdır. 
C) Arkadaşlarımızla karşılaşınca hatırları sorulmalıdır. 
D) İçten yapılan her güzel şeyin ibadet olduğu 
bilinmelidir. 
 
3. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yükümlülük 
yönünden diğerlerinden farklıdır? 
A) Vitir namazı kılmak 
B) Kurban kesmek 
C) Zekât vermek 
D) Bayram namazı kılmak 
 
4. İhlas suresinde geçen “Ve lem yekun lehû 
küfüven ehad” ayetinin anlamı hangi seçenekte 
verilmiştir? 
A) De ki: O, Allah’tır, bir tektir. 
B) O, doğmamış, doğurmamıştır. 
C) Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. 
D) Her şey ona muhtaçtır; o hiçbir şeye muhtaç 
değildir. 
 
5. “... Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri 
ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli 
bir süre için yaratmıştır...” (Rum suresi, 8. ayet) 
Bu ayet göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 
A) Her şey insana hizmet için yaratılmıştır. 
B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. 
C) Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. 
D) Her şeyi yaratan Allah’tır. 
 
6. Ayşenur yapılacak olan matematik sınavına 
yeterince çalışmıştı. Sınavdan önce çalıştıklarını 
bir kez daha gözden geçirdi ve “Allah’ım 
sana güveniyorum.” dedi. 
Ayşenur’un bu davranışı dinimizde aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir? 
 
A) Tevekkül      B) İbadet      C) Takva        D) İman 

 
 
 
7. Dinimiz bazı ibadetlerin zamanını, yerini ve 
nasıl yapılacağını belirlemiştir. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi bu ibadetlerden biridir? 
A) Dua etmek 
B) Kur’an okumak 
C) Cuma namazı kılmak 
D) Haramdan kaçınmak 
 
8. 
 
I- Kelime-i şehadet getirmek 
II- Namaz kılmak 
III- Oruç tutmak 
IV- Zekât vermek 
V- Hacca gitmek 
 
Dinimiz fakir olan Müslümanları yukarıda verilen 
ibadetlerin hangilerinden sorumlu tutmamıştır? 
 
A) I ve III                 B) II ve III 
C) I ve II                  D) IV ve V 

9. 

 

Yukarıdaki resim hangi ibadetle ilgilidir? 

A) Kurban       B)Oruç       C)Hac        D)Zekat 

 
10. Yanda şekli verilen,  Cuma 
 ve bayram namazlarında  
imamın hutbe okuduğu  
yüksekçe yere ne denir? 
 

A) Şadırvan 

B) Mihrap 

C) Vaaz Kürsüsü 

D) Minber 
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11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin 
çocuklarından biri değildir? 
A) Zeynep         B) Kasım         C) Rukiye           D) Ali 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Ticaretle uğraşması 
B) Okuma yazma bilmesi 
C) Şefkatli ve merhametli olması 
D) Dürüst ve güvenilir bir kişi olması 
 
13. Hz. Muhammed ve ailesi hakkında aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) İlk evliliğini Hz. Aişe ile yapmıştır.  
B) Hz. Fatma dışındaki diğer çocukları kendisinden 
önce vefat etmiştir. 
C) Hz. Mariye ile evliliğinden oğlu Kasım doğmuştur. 
D) İlk doğan çocuğu Hz. Rukiye’dir. 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in işlerini 
danışarak yapmasına örnek oluşturmaz? 
A) Kızlarını evlendirirken onların görüşlerini 
alması 
B) Hendek Savaşı’nda arkadaşı Selman’ın görüşünü 
beğenip uygulaması 
C) Arkadaşları hastalandığında ziyaret etmesi 
D) Uhud Savaşı’nda arkadaşlarının görüşünü 
alarak kendi fikrinden vazgeçmesi 
 
15. Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir? 
A) Kâbe’de 
B) Uhud Dağı’nda 
C) Mescid-i Nebi’de 
D) Hira Mağarası’nda 
 
16. Hz. Muhammed’in aşağıdaki sözlerinden hangisi 
cömertlik ile ilgilidir? 
A) “... Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 
akrabalarını ziyaret etsin...” 
B) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 
misafirine ikramda bulunsun...” 
C) “Arkadaşını güler yüzle karşılaman da bir 
iyiliktir.” 
D) “Güzel söz de bir sadakadır.” 

 

 

 

 

 

17. “Hz. Muhammed, evinin ihtiyaçlarını kendisi 
karşılardı. Bunun için alışverişe çıkar, ihtiyaçtan 
fazlasını almazdı. Bir gün kızı Fatıma 
babasından kendisine bir giysi daha almasını 
istedi. Ancak Hz. Peygamber, kızına kullandığı 
giysilerin yeterli olduğunu söyledi. İhtiyaç 
sahibi insanları hatırlatan peygamberimiz, 
kızının bu isteğini nazikçe geri çevirmişti.” 
Verilen metinde Hz. Muhammed ve ailesinin 
hangi örnek davranışına işaret edilmektedir? 
 
A) İsraftan kaçınma 
B) Öksüzleri ve yoksulları gözetme 
C) Sevinçleri ve sıkıntıları paylaşma 
D) Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verme 
 
18. Peygamberimizin doğduğu gecenin 
yıldönümünde kutladığımız kandil aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Berat           B) Regaib          C) Miraç         D) Mevlîd 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde 
uygun olan davranışlardan değildir? 
A) Hediye götürmek 
B) Ziyareti uzun tutmak 
C) Fazla gürültü yapmamak 
D) Moral düzeltici sözler söylemek 
 
20. Tahiyyat duası namaz kılarken ne zaman okunur? 
A) Secdede 
B) Rükûda 
C) Fatiha’dan sonra 
D) İlk ve son oturuşlarda 
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