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6. Kur’an-ı Kerim bazı önemli konularda insanı
bilgilendirip aydınlatır. Ancak onun amacı sadece
bilgi vermek değildir. O, bilgi verirken insanı
düşündürür, doğru davranışları benimsemeye
yönlendirir. Öğütler vererek insanı eğitir.
Bu paragrafta Kur’an’ın temel eğitici niteliklerinden
hangisine yer verilmemiştir?
A) İyiye ve güzele yönlendirme
B) Hayatı anlamlandırmamıza yardım etme
C) Öğüt verme ve hatırlatma
D) Açıklama ve aydınlatma

1. Aşağıdakilerden hangisi ilahî kitaplardan yalnızca
Kur’an-ı Kerim’e ait bir özelliktir?
A) Allah tarafından gönderilme
B) Peygamber aracılığıyla insanlara tebliğ edilme
C) Değişikliğe uğramaksızın günümüze kadar gelme
D) Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini içerme
2. Kur’an-ı Kerim’ in bir kerede topluca değil de ayet
ayet, sure sure indirilmesi aşağıdakilerden hangisini
kolaylaştırmamıştır?
A) Ezberlenmesini
B) Yazıya geçirilmesini
C) Anlaşılıp uygulanmasını
D) Kitap hâline getirilmesini

7.
• Oruç insana sabrı ve yoksulların hâlini düşünmeyi
öğretir.
• Zekât iyilik yapma ve yardımlaşma alışkanlığı
kazandırır.
• Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır.
• Kur’an’da doğruluk, adalet, emanete riayet
emredilir.
Yukarıdaki bilgilerin tümünü değerlendiren bir kimse
hangi sonuca ulaşmalıdır?
A) Din güzel ahlaklı olmayı sağlar.
B) Din güvenilir olmayı sağlar.
C) Din üzerine düşen görevleri yapmaya yöneltir.
D) Din arkadaşlarla iyi geçinmeye katkı sağlar.

4. Sure kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ayetlerden meydana gelir.
B) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmiş şeklidir.
C) Tevbe suresi hariç, hepsinin başında besmele vardır.
D) 114 adet vardır.
5. Kur’an-ı Kerim’e göre Allah Rab, insan ise onun
kuludur.
İnsanın gayesi de Allah’a kulluktur. Allah’a
kulluk yalnızca ona ibadet ve dua etmeyi ve onun
buyruklarına uygun yaşamayı içerir.
Bu anlatılanlar Kur’an’da yer alan konulardan
hangisini ele almıştır?
A) İnsan - Allah ilişkisi
B) İnsan - insan ilişkisi
C) Allah - evren ilişkisi
D) İnsan - evren ilişkisi
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3. “Kullarım sana beni sorarlarsa (söyle:) “Ben çok
yakınım.Bana dua ettiği vakit, dua edenin duasına
karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim
davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu
bulsunlar.”
Bu ayet meali aşağıdaki konulardan hangisine örnek
teşkil eder?
A) İnsan - Allah ilişkisine
B) Allah - evren ilişkisine
C) İnsan - evren ilişkisine
D) İnsan - insan ilişkisine

8. Peygamberimizin “Din güzel ahlaktır.” sözü
aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Din, insana Allah ile nasıl iletişimde bulunacağını
öğretir.
B) Din insanı ibadet konusundaki sapmalardan
kurtarır.
C) Dindar olmak güzel ahlaklı olmayı gerektirir.
D) Din, insanı yaratılış hakkında bilgilendirir.
9. Hz. Muhammed’e “Muhammedül Emin” denmesi
onun hangi özelliğinin sonucudur?
A) Güvenilirlik
B) Kıskançlıktan kaçınma
C) Kimsenin arkasından konuşmama
D) Başkalarını hor görmeme
10. Aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak için
yalana başvurmak dinimizde hoş karşılanmaz?
A) Ayrılmak üzere olna karı-kocayı barıştırmak için
B) Ticarette daha çok kazanmak için
C) Haksızlığa uğrayan bir kişiyi kurtarmak, zulmü
önlemek için
D) Harp esnasında düşmanı yanıltmak için

12. Kurban ibadeti hakkında aşağıdaki bilgilerden
hangisi
yanlıştır?
A) İslam’dan önceki dinlerde de görülür.
B) İslam’da kurban yalnızca Allah için kesilir.
C) İslam’da kurban ibadeti vaciptir.
D) Kurban ibadeti ramazan ayında gerçekleştirilir.
13. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından
değildir?
A) Sa’y
B) İhram
C) Tavaf
D) Vakfe
14. Kâbe’yi sol tarafına alarak onun etrafında yedi
kez
dolaşmaya ne denir?
A) Şavt
B) Tavaf
C) Sa’y
D) Vakfe
15. Sözlük anlamı “Durma”dır.
Haccın fazlarındandır. Zamanı, Kurban bayramı
arefesidir.
Mekânı, Arafat’tır.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İhram’a
B) Tavaf’a
C) Vakfe’ye
D) Sa’y’a
16. I- Kul eûzü birrabbinnâs.
II- İlaninnâs
III- Melikinnâs
IV- Min şerril vesvâsil hannâs.
V- Minel cinneti vennâs
IV- Ellezi yüvesvisü fi sudûrinnâs.
Nâs suresindeki bu ayetlerin doğru sıralaması hangi
seçenekte verilmiştir?
A) I - II - III - IV - VI - V
B) I - III - II - IV - VI - V
C) I - III - II - V - IV - VI
D) I - II - III - V - IV – VI
17. “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal
okları yalnızca şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan
kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide suresi, 90)
Bu ayetle aşağıdaki batıl inanç uygulamalardan
hangisine değinilmiştir?
A) Ruh çağırma
B) Satanizm
C) Büyücülük
D) Falcılık
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11. Rüyasında çocuğunu Allah için kurban ettiğini
gördü. Bu rüya ile çocuğu olursa, Allah için en
sevdiği varlığı kurban edeceğine dair verdiği sözü
hatırladı ve en sevdiği varlık olan oğlunu kurban
etmek için yola koyuldu.
Yukarıdaki öyküye hangi başlığı yazabiliriz?
A) Hz. Nuh ve Kurban
B) Hz. Musa ve Kardeşi Harun
C) Hz. İbrahim ve Kurban
D) Hz. Muhammed’in dedesi

18. “Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin
ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’a
şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir ses
duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan
uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın.” (Tirmizî, Tefsir, 3)
Bu hadisten hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşabiliriz?
A) Melekler nuranî varlıklardır.
B) Meleklere iman, imanın şartlarındandır.
C) Melekler, davranışlarımızın güzelleşmesine katkıda
bulunur.
D) Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdür.
19.

DÖRT BÜYÜK MELEK
Cebrail - Mikail - Azrail - ?
Bu şemadaki soru işaretli yere aşağıdaki isimlerden
hangisi yazılmalıdır?
A) İsrail
B) İsrafil
C) Kiramen kâtibin
D) Vahiy meleği
20. Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği
gibi sosyal yaşamda bazı kötülüklerden uzak
kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptığı bir iyilik veya
kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda
sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını
sağlar.
Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden
hangisini sağlamaz?
A) Ahlâk’ın güzelleşmesini
B) Sorumluluk bilincinin güçlenmesini
C) Yanlış davranışlardan kaçınmayı
D) Kültürel birikimin artmasını
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