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Sevgili Öğrenciler. 

 

Eğitim –Öğretim hayatınızın önemli bir dönemini daha bitirmek için yola çıkmış bulunuyorsunuz. 

TEOG sınavı sizin Ortaöğretim hayatındaki yolunuzu çizeceğiniz rotayı belirleyecek bir sınavdır. 

Bu sınav sizin için önemli bir sınavdır 

 

Sizlere faydalı olabilmek açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili bir soru bankası 

materyali hazırladık  

 

Unutmayalım ki TEOG da ünite ayrımı yoktur. Yani 28 Nisan 2014 günü saat 11:20 de girecek 

olduğunuz sınav da sadece 2.dönem veya TEOG  dan sonraki konular diye bir ayrım yoktur. Onun 

için genel bir tekrar açısından bu testler sizlerin bilgilerini tazeleyerek sınava hazırlama 

konusunda bir katkı sağlayacaktır. 

 

 

28 Nisan’da yapılacak TEOG da 6.ünitede olan Hinduizm ve Budizm konusu bitmiş olacaktır. Son 

konumuz budur. 

 

 

Başarılı bir sınav olması dileğiyle… 

 

 
Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 

Necm Suresi:39 Ayet 
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1. Kaza ve kadere iman imanın altı temel 

şartından biridir. Buna göre kazanın tanımı hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A-İnsanların tevekkül içinde olmalarıdır. 

B-Allah'a güvenmek ve inanmaktır. 

C-İnsanların işledikleri günahlardan pişman olup 

tövbe etmeleridir. 

D-Allah'ın takdir ettiği şeylerini zamanı gelince 

gerçekleşmesidir. 

2. Kimi insandan kaynaklanarak ortaya çıkan 

olumsuzlukları insanın kaderi olarak nitelemek ve 

bunun sonucu olarak da kaderi suçlamak, 

Kur'an'ın kader anlayışı değildir. Aşağıdakilerden 

hangisi insandan kaynaklanan bu olumsuzluklardan 

biri değildir? 

A-İhmal  B-Vurdumduymazlık  

C-Bilgisizlik  D-Tedbir 

3. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in kaza ve 

kader anlayışına uygundur? 

A-Kaza ve kaderde insanın iradesinin hiç bir rolü 

yoktur. 

B-Kaza ve kader, insanın sorumluluğunun olmadığını 

gösterir. 

C-İnsanın sorumluluğu alanındaki kaza ve kader 

Allah tarafından takdir edilirken, insanın iradesi de 

göz önüne alınmıştır. 

D-Kaza ve kader anlayışında Allah'ın iradesinin hiç 

bir rolü yoktur. 

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki 

fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez? 

A-Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip(yeniden) 

düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 

4)  

B-Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, 

böylece gökten su indirdik de sizleri suladık... (Hicr 

Suresi, 22)  

C-Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar 

yarattık... (Enbiya Suresi, 31) 

D-Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. 

İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını 

geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20) 

 

 

 

 

5. Evrenin işleyişinde bellli bir düzen ve ahenk 

vardır: Canlıların birbirlerine muhtaç olması, bir 

canlı türünün dengeyi bozacak şekilde 

çoğalmaması için onun başka bir canlının 

kontrolüne verilmesi, oksijen ve karbondioksit 

dengesi vb. Bilim adamları bu düzene eko sistem 

adını da vermektedir. Kur'ana göre bu sisteme 

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A-Kaza B-Sünnetullah  C-Kader   D-Fiziksel yasa 

6. Evrendeki düzen ve ahenkten 

çıkartabileceğimiz sonuçlar arasında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A-Kur'anın mucizeleri bir bir ortaya çıkmaktadır. 

B-Allah, canlıların büyük bir bölümünü insanın 

emrine vermekle ona büyük bir sorumluluk 

vermiştir. 

C-Allah vardır ve birdir ve gücü her şeye yeter. 

D-Allah evreni sebepsiz yere yaratmıştır. 

7. İslâmiyet'e göre çalışmakla ilgili aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A-Helâl kazanç yolunda çalışmak sevaptır. 

B-Haram yiyecek ve içeceklerin ticareti de, yenmesi 

de haramdır. 

C-Toplumun yararına olan çalışmalar (okul, cami, yol 

vb...) durduğu sürece o çalışmaları yapanların 

sevapları da devam eder. 

D-Haram kazancın bu dünyadaki zararları sadece 

haram kazananı etkiler. 

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslâm 

inancına aykırıdır? 

A-Zenginlik bu dünyadaki imtihan çeşitlerinden 

biridir. 

B-Zenginlik her durumda insanın yararınadır. 

C-Zenginlerin sorumlu oldukları ibadetleri de 

fazladır. 

D-Dinimize göre zenginlik kötü değildir; kötü olan 

insanın cimri olmasıdır. 

9. Aşağıdakilerden hangisi hem günah hem de 

kıyametin küçük belirtisidir? 

A-Binaların yükselmesi  

B-Bayan nüfusunun artması 

C-Anneye saygının ve itaatın azalması 

D-Hiçbiri 
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10. İslâmiyet'le aşağıdaki ilkelerden hangisi 

uyuşmaz? 

A-İyilik yapmak isteyen kimse o iyiliği yapamasa da 

bir mükafaat kazanır; o iyiliği yaparsa on katından 

yediyüz katına kadar mükafaata erişebilir. 

B-Sorumluluk taşıyan hiç kimseye, başkasının 

sorumluluğu yüklenmez. 

C-İnsan iradesi dışında istemeyerek aklından geçen 

düşüncelerden de sorumludur. 

D-Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk 

yüklememiştir. 

11.  Kadere doğru bir şekilde inanmanın 

faydalarından değildir? 

A-) Başımıza gelen kaza ve belalara karşı sabırlı 

oluruz 

B-) Başarılarımızdan dolayı övünürüz. 

C-) Elde ettiğimiz başarılardan dolayı kibirlenmeyiz, 

şükrederiz 

D-) İyilik yada kötülük karşısında sağduyulu oluruz. 

12. Hz. Ömer’in yaşadığı şehirde bulaşıcı, 

ölümcül veba hastalığı çıkar.Hz. Ömer başka 

şehre gitmek ister. Bir sahabe:“Ya Ömer Allahın 

kaderinden mi kaçıyorsun?” der.Hz. 

Ömer:“Allahın kaderinden yine Allahın kaderine 

kaçıyorum.” der.Yukarda anlatılan olaya göre 

çıkarılacak en kapsamlı sonuç hangisidir? 

A-) Başımıza gelen herşey kaderimizdir. 

B-) Hz. Ömer’in kader anlayışı yanlıştır. 

C-) O sahabe kaderi doğru yorumlamıştır. 

D-) İnsan kaderinden kaçamaz. 

13.    Isıtılan metallerin genleşmesi, Suyun 100 

derecede kaynaması,  Atılan bir cismin yere 

düşmesi 

Yukarıda hangi yasadan bahsedilmektedir? 

A-) Kimyasal              B-) Fiziksel    

C-) Toplumsal                   D-) Biyolojik 

14. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle( geleceği 

bilmesiyle) insanın önceden neler yapacağını 

bilmesi, yazması ve zamanı gelince de insanın 

bunları yaşamasına ne denir? 

A-)Kader    B-)Sabır     

C-) Kaza           D-) Şükür 

 

 

    15.    Araba kullanan bir insanın; 

 I- Arabasının bakımının tam olması 

II- Trafik kurallarına uyması 

III- Şöforun de trafiğe çıkmaya uygun olması  

( sarhoş, uykusuz olmaması vs.) sayılan yasalara 

insan uyduğu zaman trafik kazası büyük ölçüde 

olmaz. Olsa bile insan sorumlu tutulmaz. Çünkü 

iradesi dışındadır. Bahsedilen yasalar sırasıyla 

hangisidir? 

A-)     Biyolojik           Fiziksel               Bireysel 

B-)     Kimyasal          Toplumsal           Biyolojik 

C-)     Bireysel            Toplumsal           Fiziksel 

D-)    Fiziksel              Toplumsal          Biyolojik 

16. İnsan, kendi özgürlük alanı içinde Allah’ın 

gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır. İyi ve güzel 

olanı yapmalı, kötü ve yanlıştan uzaklaşmalıdır. 

Yaptığı davranışlarda“Kaderim böyle, ne 

yapayım.” Anlayışıyla hareket etmemeli, sahip 

olduğu akıl, irade ve özgürlüğü iyi yönde 

kullanmalıdır. Çünkü insan, yaptıklarından 

sorumludur ve bunların karşılığını görecektir. Bu 

parçadan hangisi çıkarılamaz? 

A-) İnsan özgürdür ve yaptıklarından sorumludur. 

B-) İnsan kendi tercihini kendisi yapar. Kaderim 

böyleymiş ne yapayım diyerek Sorumluluktan 

kurtulamaz. 

C-) İnsanın kaderinde kötülük yapmak varsa, 

istemese de yapar 

D-) İnsan Allahın gönderdiği bilgileri dikkate 

almalıdır. 

17. İnsana doğru bir inanışa sahip olması, dünya 

ve ahiret mutluluğuna ulaşması için akıl ve 

iradeye ilaveten neler verilmiştir? 

  I- Zenginlik   II- Kutsal kitap  

III- Peygamberler  IV- Aile 

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

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

18. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında 

nasıl bir ilişki vardır? 

A-) Özgürlük arttıkça sorumluluk artar. 

B-) Sorumluluk arttıkça özgürlük azalır. 

C-) Özgürlük arttıkça sorumluluk azalır. 

D-) Herhangi bir ilişki yoktur 
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1. Özgür olmayan bir kimse Cuma namazından 

sorumlu değildir. Bu cümleden aşağıdakilerden 

hangi sonuca ulaşılabilir? 

A-) Cuma namazı bazen terk edilebilir 

B-) İnsanlar Cuma namazından sorumludur.      

C-)Yüce Allah insanlara taşıyamayacağı yük 

yüklemez.  

D-) Cuma namazı farzdır. 

    2. Toplumumuzda yanlış kader anlayışının bir 

neticesi olarak bazı yanlış deyimler veya 

atasözleri oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 

bunlardan değildir? 

A-) Akacak kan damarda durmaz. 

B-) Kader mahkûmu, kader arkadaşı  

C-) Kaderim buymuş, ne yapayım demek.   

D-) Allah’ın dediği olur. 

   3. Hz. Muhammed kendisinden para isteyen 

birine balta satın aldırmış ve ormandan kuru 

dalları keserek satmasını söylemiştir. Bu kişi de 

böyle yaparak para kazanmıştır. Hz. 

Muhammed’in bu kişiye yol göstermesi 

İslamiyetin daha çok aşağıdakilerden hangisine 

verdiği önemi gösterir?   

A-) Ormanların önemi 

B-) Zor durumda kalanlara yardım etmek 

gerektiğini. 

C-) İslam’da çalışmanın önemi. 

D-) İnsanlara yol göstermek gerektiğini. 

    4. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle ( geleceği 

bilmesi) insanın önceden neler yaşayacağını 

bilmesine ne denir? 

A-) Kader     B-)Sabır   

C-) Kaza      D-) Erdem  

 5.“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka 

bir şey yoktur.”   Allah’a güvenmek demek boş 

boş beklemek değildir.  İnsana düşen elinden 

geleni yapmak ve gerisini Allah’a bırakmaktır. 

Yukarıda bahsedilen her müminde bulunması 

gereken davranış hangisidir? 

A-) Dua       B-) Tevekkül    

 C-) Şükür            D-) Namaz 

   

 

 

  6. Bir suç, bir günah işleyip de hapse düşen 

birisi dese ki:“Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz 

bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur? 

A-) Haklısın, kaderinden kaçamazsın. 

B-)Olacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey 

gelmez. 

C-)Kaderi suçlayarak sorumluluktan 

kurtulamazsın. 

D-) Akacak kan damarda durmazmış. 

    7.  İnsan için ancak çalıştığının karşılığı 

vardır, sözünü aşağıdaki hangi atasözü en iyi 

karşılar? 

A-) Damlaya damlaya göl olur. 

B-) Sakla samanı gelir zamanı. 

C-) Ağaç yaş iken eğilir. 

D-) Bakarsan bağ olur; bakmazsan dağ olur. 

8.Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın insana 

sağladığı faydalar arasında yer almaz? 

A)Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak 

B)Bütün gücüyle dünya için çalışmak 

C)Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak 

D)Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak 

9.Yüce Allah her şeyi biliyor ve yaratıyorsa 

insanın suçu nedir? 

A) İnsanın hiçbir suçu yoktur. 

B) Allah’ın kendisine verdiği iradeyi kullanırken 

tercih hatası yapmasıdır. 

C) Yüce Allah’ı tanıyamamasıdır. 

D) Kaza ve kadere inanmamasıdır. 

10.Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, 

bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapar 

ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle 

aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine 

getirmemiştir? 

A) Fiziksel Yasaların           C)Toplumsal Yasaların             

B) Ekonomik Yasaların           D)Biyolojik Yasaların    

11.Dinimiz Müslümanlardan adaletli, doğru, 

dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar, zina gibi  

kötü fiillerden uzak durmalarını istemiştir. 

Dinimizin bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinin içerisinde yer alır?  

A) Fiziksel yasalar   B) Toplumsal yasalar  
       C) Siyasal yasalar   D) Biyolojik yasalar 
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Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir 

sonu vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya 

fanidir. O halde Allah’ın emir ve yasaklarına uygun 

bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. 

İnsanlara, insan olduğu için değer verelim.   

Unutmayalım ki  kim  zerre kadar iyilik  yaparsa 

mükafatını; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa 

ahirette cezasını görecektir.  

12-Yukarıdaki paragrafta evrenin yasalarından 

bahsedilmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde 

bahsedilen yasalar doğru olarak verilmiştir? 

A) Fiziksel- Biyolojik yasalar.     

B)Toplumsal- Fiziksel yasalar.                              

C) Biyolojik- Toplumsal yasalar.   

D)Biyolojik yasalar 

Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ona, neleri 

yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. 

Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O 

halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle 

bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi 

yanlış anlarlar. Bunlar, “Ne yapayım, kaderim 

böyleymiş.” Deyip yaptıkları işin sorumluluğunu 

kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam 

dininin kader anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce 

Allah bize irade vermiştir. Örneğin İyilik yapmak 

istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük 

yaparız. Yaptığımız işlerin de sonucuna ( Ceza ve 

ödül olarak) katlanırız. 

13-Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan 

hangisi çıkarılamaz?    

A)  İnsan dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, 

kaderinde ne yazılıysa onu oynar.            

B) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim 

de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını 

görecektir. 

C)“Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek 

sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına 

yüklemektir. 

D) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla 

yapacağı işlere kendisi karar verir. 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde inanç ve 

davranış ilişkisi bir arada verilmiştir?   

I. İnançlarımız doğrultusunda davranmalıyız. 

II. Hayatta zorluklar, sabırla aşılabilir. 

III. İnsanlara yardımda bulunmalıyız. 

IV. İnanan insan davranışlarında dürüst olur. 

A) I-II          B) I-IV         

 C) II-IV           D) II-III 

15.Allah’ın evrendeki düzen için koyduğu 

yasalara ne denir? 

A)Yaratma       B)Farz     

C)Sünnetullah   D)Vacip 

16.Kader inancıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

a)Kaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu 

olmaz. 

b)İrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur. 

c)Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan 

sorumlu değildir. 

d)Kaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir. 

17.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader 

anlayışıdır? 

A)Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat 

programıdır   

B)Hayır da ve şer de Allah’tan gelir. 

C)Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu 

olmayız. 

D)Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde 

hayır olabilir. 

18. “Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız 

çıkarma”   atasözü aşağıdakilerden hangi konuyla 

ilgilidir. 

A) Kader       B)Tevekkül   

C) Güven    D) Çalışmak 

19.İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli 

özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. 

İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad 

verilir?  

A)Külli irade    B) Tevekkül     

C) Cüz-i  irade    D) Kudret 

20.Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi 

bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir? 

A)Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder 

B)O yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir 

C)Rahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk 

göremezsin 

D)Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız 

sayamazsınız 
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I-Arafatta vakfe 

II-İhram 

III-Kurban kesme 

1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, 

yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) II-I-III   b) I-II-III    

c) III-I-II   d) II-III-I 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak 

söylenemez? 

a) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir. 

b) Arabistan’da yaşayanlar hacla sorumlu değildir. 

c) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır. 

d) Hac esnasında şeytan da taşlanır. 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi haccın insan 

davranışları üzerindeki etkilerinden değildir? 

a-)İnsanlar aynı amaç için toplanır    

b-)İnsanların eşit olduğu anlaşılır       

c-)zenginlik ve makam üstünlüğü yoktur 

d)Davranışlara etkisi yoktur 

 

4- Hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) İslâm’ın farz kıldığı beş temel ibadetten 

biridir. 

b) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir. 

c) Ramazan bayramı zamanında yapılır. 

d) Belirli koşulları taşıyan Müslümanlara farzdır. 

 

5- Hem mal hem de bedenle yapılan bir 

ibadettir 

Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret 

etmektir 

Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban 

bayramı günlerinde devam eder 

Yukarıda özellikleri verilen ibadet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Umre b) Namaz  

c) Zekât d) Hac  

 

6- Hacca gitmeye engel durumlar vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? 

a) Yol güvenliğinin olmaması 

b) Hacca gidecek olan kişinin ailesini zor durumda 

bırakacak olması 

c) Özgürlüğünün olmaması  

d) Hacca gidecek kişinin evli olması 

 

 

 

 

7- Hacla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Kişi ömründe, hac ibadetini bir kez yapmakla 

yükümlüdür  

b) Hac ibadeti kişiye yaşlılık döneminde farz olur 

c) Hacca gidebilmek için hac giderlerini 

karşılayacak ekonomik gücün olması gerekir 

d) Herhangi bir özrü sebebiyle gidemeyenler 

yerlerine başkalarını gönderebilirler  

 

8- Beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi 

tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda 

yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan 

uzak durmaya ne ad verilir? 

a) Umre  b) Sa’y   

c) İhram  d) Tavaf 

 

9- İhramla illi olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) İhram elbisesini giyerken hacca niyet edilir  

b) İhrama girildikten sonra kötü söz söylemekten 

uzak durulur 

c) İhrama giren kişiye bazı davranışlar yasak olur 

d) İhram elbisesi Mekke’de giyilir 

 

10- İhrama girerken niyet ettikten sonra 

okunan duaya ne ad verilir? 

a) Salât    b) Salâvat  

c) Teşrik tekbiri  d) Telbiye 

 

11- Hacı adaylarının belli bir müddet 

bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri 

yerler neresidir? 

a) Arafat- Kâbe    

b) Arafat-Müzdelife  

c) Kâbe-Mina     

d) Safa-Merve 

 

12- Müzdelife’ de vakfe ne zaman yapılır? 

a) Kurban bayramının arife günü akşama kadar 

b) Kurban bayramının arife günü akşamından 

bayram sabahına kadar  

c) Kurban bayramının ilk günü 

d) Kurban bayramının ilk dört günü 

 

13- Kâbe ile ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Kâbe’nin köşesinde “Hacer-ül Esved” denilen 

siyah bir taş bulunur 

b) Kâbe’nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı 

kuyular vardır   

c) Kâbe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir 

d) Kâbe Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 
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14- Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Şeytan taşlama yerleri buradadır  

b) Haccedenler kurbanlarını burada keserler 

c) Farz olan vakfe burada yapılır 

d) Taşlama yapılan üç tane taş vardır  

 

Peygamberimizin Medine’ye göç ettikten sonra 

yaptırmıştır. Peygamberimizin kabri içinde 

bulunur. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in 

mezarları da buradadır.  Medine Camisi'nin 

genişletilmesi sonucunda bu mezarlar şu anda 

bu caminin içinde yer almaktadır 

15- Yukarıda özellikleri verilen mescit 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mescidi Aksa   b) Mescidi Nebi 

c) Kuba Mescidi  d) Mescidi Haram  

 

Medine yakınlarındadır. 

Peygamberimiz hicreti esnasında yaptırmıştır. 

İslam tarihindeki ilk mescittir. 

16- Yukarıda özellikleri verilen mescit 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mescidi Aksa   b) Mescidi Nebi 

c) Kuba Mescidi  d) Mescidi Haram  

 

17- Haccın insan davranışları üzerindeki 

etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlış bir bilgidir? 

a) Hac insan davranışlarını etkilemez 

b) Hacda mal, mülk ve makam üstünlüğü yoktur 

c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu 

anlaşılır 

d) İnsanların dini duygularının gelişmesini sağlar  

 

18- Haccın insan davranışları üzerindeki 

etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlış bir bilgidir? 

a) Şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı 

kazandırır 

b) Hac insanların davranışlarını olumsuz bir 

şekilde etkiler 

c) Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır 

d) İnsanlar arasındaki kardeşlik duyguları artar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi haccın 

farzlarındandır? 

A) Kâbe’yi tavaf etmek    

B) Müzdelifede vakfe yapmak  

C) Şeytan taşlamak    

D) Sa’y yapmak 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından 

değildir? 

A) İhrama girmek  B) Sa’y yapmak   

C) Arafat’ta Vakfe  D) Tavaf 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz? 

A) Sa’y   B) İhrama girmek   

C) Vakfe   D) Kâbe’yi Tavaf 

 

22- Kurban bayramının arifesinde Arafat’ta 

öğle vaktinden bayram sabahına kadar olan 

süre zarfında bir süre durmaya ne denir? 

A) Tavaf  B) Say   

C) İhram  D) Vakfe 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan 

bir kişide aranan koşullardan biri değildir? 

A) Hür olmak      B) Zengin olmak   

C) Evli olmak     D) Akıllı olmak 

 

24- Aşağıda verilen şıklardan hangisinde 

Haccın yapılışı ile ilgili yanlış bir bilgi vardır? 

A) Tavafa, Hacerü’l-Esved’in hizasından onu 

selamlayarak Kâbe sol tarafta kalacak şekilde 

başlanır. 

B) Vakfe, Bayramdan bir gün önce yani arife günü 

Arafat’ta yapılır. 

C) Mina’da şeytan taşlamak için taşlar 

Müzdelife’de toplanır. 

D) Kurban bayramının sadece ilk günü şeytan 

taşlanır. 

 

25- Umre sünnet bir ibadettir. Farz 

olmadığından kişiler umre yapıp yapmamakta 

serbestir. Zengin ve isteyen herkes umre 

yapabilir. Umre ibadeti sene içinde ne zaman 

yapılır? 

A-Kurban Bayramında   

b-Üç Aylarda  

C-Ramazan ayında  

d-İstediğin her zamanda 
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1- Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar 

arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen 

elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda 

sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten 

uzak giyinmesine yardımcı olur. İhramın bu 

eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında 

nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur? 

A-Sevmek bilincinin     

b-Eşitlik bilincinin 

C-Yardımlaşma bilincinin   

d-Dayanışma bilincinin 

 

2-Sözlükte “haram etmek, kendini sakındırmak” 

anlamlarına gelen ve aynı zamanda hacıların hac 

ibadetini yaptıkları sırada giydikleri hac 

elbisesinin ismi olan kelime aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a-Merve  b-Umre   

c-Tavaf  d-İhram 

 

3- ”Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek” 

anlamlarına gelen Safa ve Merve tepeleri 

arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan 

ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 

a-Sa’y   b-Vakfe   

c-Tavaf  d-İhram 

 

4- Hac sırasında yapılan her davranışın bir 

anlamı ve insanı eğitici bir yönü vardır. 

Aşağıdaki ibadet şeklindeki davranışlardan 

hangisi hac ibadetinin içinde yoktur? 

a-Oruç tutmak    

b-Boy abdesti alıp ihrama girmek 

c-Şeytan taşlamak   

d-Kabe’yi tavaf etmek 

 

5- Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen 

Mekke ile Müzdelife arasında bir yerdir. 

Hac’da, Mina’da hangi ibadet yapılır? 

a-Sa’y yapılır    

b- İhram’a girilir  

c-Vakfe yapılır      

d- Kurban kesilir, Şeytan taşlanır  

 

6- Sa’y ne demektir? 

A) Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmektir. 

B) Arafat dağında bir süre durmaktır. 

C) Minâ da şeytan taşlamaktır. 

D) Safa ve Merve tepeleri arasında gidip 

gelmedir. 

 

 
7- Yukarıdaki resimle ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekândır.. 

B) Mescidi Nebi olarak adlandırılır. 

C) İçerisinde Peygamberimizin 

kabri(mezarı)vardır 

D) Medine’de bulunmaktadır. 

 

8- Aşağıdakilerden kaç tanesi ihramlı kişilere 

yasak değildir? 

Koku sürmek 

Yemek yemek 

Tıraş olmak 

Uyumak 

Bitki koparmak 

 

A) 1  B) 2 C) 3  D) 4 

 

9- Belirli bir vakitte ihrama girip Arafatta bir 

süre durmak ve Kâbe’yi tavaf etmekle yapılan 

ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Vakfe   b)Umre   

c)  Hac               d)Tavaf 

 

10- Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri 

arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir? 

A- Mahşerde beklemeyi . 

B- Hz. İsmail’in su aramasını. 

C- Hz. İsmail’in kurban edilmek istenmesini.  

D- Hz. Hacer’in su aramasını. 

 

11- Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Hac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara 

farzdır. 

b) İhram, Kâbe’ye girerken hacıların örttüğü 

beyaz örtüdür. 

c) Hür olmayan insanlara hac farz değildir 

d) Sağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin 

yerine bir başkasını gönderemez. 
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12- Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen 

açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

a) Hac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve 

sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri 

gibidir 

b) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk 

bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir 

c) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü 

(makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir 

ibadettir 

d) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce 

yaşamış Müslümanlarda yoktur. 

 

13- Dini terim olarak hangi seçenektekiler 

birbirinin yerine kullanılır? 

A-Hac-Kurban   b-Kıble-Kâbe  

c-Arafat-Tavaf  d-Mekke-Medine 

 

14- Yeryüzünde yapılan ilk mabet 

aşağıdakilerden hangisidir. 

A- Mescidi Nebevi  B- Mescidi Aksa 

C- Kâbe   D- Mescidi Küba 

 

15- Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir. 

A- İbrahim-İsmail  B- Musa-Harun 

C- Yakup-Yusuf  D- Davut-Süleyman 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru 

değildir. 

A- Kâbe sağa alınarak yapılır.    

B- Tavaf Kâbe’nin etrafında yapılır. 

C- Hacerul esvedden başlanır.    

D- Kâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır. 

 

17- Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli 

sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne 

yaparlar. 

A- Gitmezler    

B- Köle azat ederler 

C- 61 gün oruç tutarlar   

D- Vekil tayın ederler 

 

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Hac Müslümanların yıllık kongresi gibidir. 

B- İnsan anadan doğduğu ilk gün gibi tertemiz 

olur. 

C- Hac insanlar arasındaki saygısızlığın artmasına 

sebep olur. 

D- Kişinin malı, bedeni üzerinde mevcut olan 

Allahın hakkının ödenmesine sebep olur. 

19- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi 

tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y 

etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir. 

A- Umre  B- Tavaf   

C- Hac   D- İhram 

 

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Hac belirli günlerde, umre ise her zaman 

yapılır. 

B- Hac farz, umre sünnettir. 

C- Hacda Arafat’ta vakfe vardır, umrede yoktur. 

D- Hacda ihram vardır, umrede yoktur.  

 

21- Müslüman olan bir kimsenin hacca 

gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli 

değildir. 

A- Sağlıklı olmalıdır.    

B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır. 

C- Ramazan ayı olmalıdır.   

D- Yollar güvenli olmalıdır. 

 

22- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadeti 

ile ilgili bir terimdir. 

l- Tavaf  ll- Mihrap   

lll- Arafat  lV- Minber 

A- 1-3   B- 3-4  

C- 2-4   D- 1-2 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili 

bir terimdir. 

A- Sahur  B- İftar   

C- Miraç  D- Tavaf 

 

24- Hacca giden Müslümanlar, Kabenin 

etrafında 7 defa dönerler. Bu işe ne ad verilir? 

A- İhram  B- Vakfe   

C- Telbiye  D- Tavaf  

 

25- Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, 

başlarının açık ve iki parçadan oluşan ihrama 

girmeleri islam dininin hangi yönünü simgeler? 

A- İnsanlar arasındaki sevgiyi   

B- İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı 

C- İnsanlar arasındaki eşitliği   

D- İnsanlar arasındaki dayanışmayı  

 

26- Haccın farzlarından olan “ Vakfe yapma ” 

aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapılır?

  

A- Kâbe’nin etrafında  B- Uhud dağında 

C- Arafat dağında  D- Medine’de 
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1- Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla, 

tarihimizde Müslümanlar tarafından insanların 

veya diğer varlıkların yararı için kurulan hayır 

kurumlarına ne denir? 

A-Yeşilay   b-Kızılay  

c-Vakıf    d-Huzur evi 

 

2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü doğal 

afet ve felaketlere karşı yardımda bulunmak 

amacıyla devletimizin kurduğu yardımlaşma 

kurumunun adı nedir? 

A-Yeşilay    

b-Sosyal yardımlaşma vakfı  

C-Araştırma kurtarma ekibi   

d-Kızılay  

 

3- Zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının 

ya da paralarının belli bir miktarını ihtiyaç 

sahibi kişilere vermelerinin farz olduğu ibadet 

hangisidir? 

a)Fitre   b)Fidye   

c)Zekât     d)Kurban 

 

4- Kur’an’da Tevbe suresinin 60. ayetinde 

zekâtlarımızı verebileceğimiz kişiler 

açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

burada anılan zekât verebileceğimiz kimselerden 

biri değildir? 

a)Yoksullar   b)Borçlular  

c)Zenginler  d)Allah yolunda çalışanlar 

 

5- Fıtır sadakası (Fitre) ile verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Paramızın 40’ta birini vermeliyiz. 

B) Fitremizi Ramazan ayında vermeliyiz. 

C) Miktarı bir fakiri bir gün doyuracak kadardır. 

D) Ailemizdeki herkes için vermeliyiz. 

 

6- Ramazan bayramından önce fakirlere verilen 

sadakaya ne denir. 

a-)Zekât   b-)Öşür    

c-)Fitre   d-)Haraç 

 

7- Aşağıdaki şıklardan hangisinde fıtır 

sadakasının ne zaman verileceği doğru olarak 

yazılmıştır. 

a-)Kurban bayramından önce     

b-)Ramazan bayramından sonra 

c-)Ramazan bayramından önce    

d-)Ramazan bayramında  

 

 

 

8- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilir. 

a-)Anne-babaya  b-)Kardeşlere  

c-)Evlat-torunlara  d-)Büyükanne-büyükbabaya 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme 

sebebimiz olmalıdır. 

a-)İnsanların övgüsü          b-Allah rızası kazanmak 

c-) Zengin olmak                d-)Makam sahibi olmak 

 

10- Bir insanın kendi isteğiyle, yalnızca Allah 

rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere 

ne denir. 

a-)Zekât          b-)Sadaka   

c-)Fitre         d-)Öşür  

 

11- Herkesin yararlanacağı hayır kurumları (okul 

gibi) yaptırmak ve yapılmasına katkıda bulunmak 

nasıl bir sadakadır? 

a) sürekli sadaka          b)Sadaka   

c) Zekât          d)Fitre 

 

12- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?  

a) Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan   

b) Toprak ürünlerinden   

c) Altın, gümüş, para ve ticaret eşyalarından  

d) Kullanılan eşyalardan  

 

13- Aşağıda verilen cümlelerden hangisi zekât 

ibadetinin amacına ve uygulamasına ters olur? 

a) Zekât ile dindarlığımızı başka insanlara 

ispatlamış oluruz. 

b) Kardeşlik bilincini geliştirir ve yardımlaşmayı 

artırır  

c) Fakirlerin, kıskançlığını ve hasetliğini önler. 

d) Kişinin dünya malına bağlanmasını engeller.  

 

14- İslam’da; topluma faydalı olmak için okul, 

cami, köprü, çeşme, hastane, ... gibi kalıcı 

eserler yaptırmaya ne denir? 

a) Sadakayı Cariye b) Zekât  

c) Fitre  d) İmar 

 

15- Aşağıdaki ibadetlerin hangisiyle, İslâm 

dininin birlik, beraberlik ve kardeşlik ilkesi en 

üstün şekilde yaşanarak gerçekleşir?  

A-Oruç   b-Hac   

c-Namaz  d-Zekât 

  

16- Aşağıdakilerden hangisi asli (temel) 

ihtiyaçlardan değildir. 

A- Ev   B- Araba   

C- Ticaret malı  D- Sanat aletleri 
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17- Aşağıdakilerden hangi guruba zekât verilir. 

A- Ana-Babaya         B- Eşlere 

C- Allah Yolunda Olanlara   D- Müslüman olmayanlara 

 

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Sığır Mandanın nisabı 5 tanedir.   

B- Altının nisabı 85 gramdır. 

C- Gümüşün nisabı 560 gramdır.   

D- Koyun Keçinin nisabı 40 tanedir. 

 

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- 40 Koyunda 1 koyun   

B- 100 lirada 1 lira 

C- 5 Devede 1 koyun   

D- 30 Sığırda 1 dana 

 

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Zekâtı öncelikle yakın akraba ve komşuya 

vermeliyiz. 

B- Arazi ürünlerinin de zekâtı verilir. 

C- Kişi zekâtını anne babasına verebilir.  

D- Ticaret mallarının da zekâtı verilir. 

  

21--“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 

22- Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası 

verilmez. 

A- Aile fertlerine B- Fakirler   

C- Borçlular  D- Yolda kalmışlar 

 

23- Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası 

verilmez. 

A- Amca-Hala-Dayı-Teyze   

B- Kardeş   

C- Dede-Nene      

D- Eşin akrabaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24- Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde fıtır 

sadakasının özelliklerini saymıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. 

A- Oruçlunun çirkin sözlerinin kefaretidir.  

B- Zekâtını vermeyenin zekâtı yerine geçer. 

C- Bayram namazından sonra verilirse normal 

sadaka yerine geçer. 

D- Fakirler için bir azık olur. 

 

25- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum 

yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine 

sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür. 

A- Namaz  B- Zekât   

C- Oruç  D- Hac 

 

26- Aşağıdakilerden hangisi sadece zenginler 

için farz olan bir ibadettir. 

A- Kuran okumak B- Namaz kılmak  

C- Zekât vermek D- Oruç tutmak 

 

27- Fakiri çaresizlikten, zengini de Allahu 

Tealaya isyandan kurtarıp yoksulluğun ortadan 

kalkmasına yardımcı olan ibadet aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A- Namaz  B- Zekât   

C- Oruç  D- Hac 

 

28- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik 

kusurlarını temizler. 

B- Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve 

artmasına sebep olur. 

C- Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar. 

D- Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir 

yapar. 

 

29- Müslümanların zekâtlarını vermelerindeki 

temel neden aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Allah'ın emrini yerine getirmek 

B- Yoksulları milli servetten faydalandırmak 

C- Toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek 

D- Başkalarını düşünme duygularını geliştirmek

  

30- Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır. 

A- Zekâtı dinimizin zengin kabul ettiği kişiler 

verir. 

B- Zekât verirken ilk önce yakın çevresindeki 

fakirler gözetilir.   

C- Zekât yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı 

olur. 

D- Zekât verebilmek için kişinin asli ihtiyaçlarını 

karşılaması yeterlidir. 
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1- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez? 

a) Dede            b) Dayı  

c) Teyze               d) Kardeş  

2- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın 

sonuçlarından biri olamaz? 

a) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır. 

b) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur.  

c) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını 

sağlar. 

d) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri 

geliştirir. 

3- Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa 

toplumsal barış o kadar sağlam olur 

b) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz 

c) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında 

olur 

d) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur 

 

 4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür  

b) Peygamberimiz, Müslümanları bir bedenin 

organlarına benzetmiştir  

c) Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı 

emreder  

d) Sadece Müslümanlara yardım etmemiz 

emredilmiştir 

Maddi durumu iyi olan Müslümanların yerine 

getirmesi gerekir 

Mal veya paranın kırkta biri verilir Yılda bir 

defa verilir 

5- Yukarıda özellikleri verilen ibadet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Zekat   b) Fitre   

c) Fidye d) Sadaka  

 

6- Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin 

sonuçlarından biri olamaz? 

a) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı 

kazandırır 

b) İnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir 

c) Zekât veren kişilerin zarara uğramasına neden olur 

d) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar 

7- Zekâtla ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Sadece ramazan ayında verilir  

b) Malla yapılan bir ibadettir  

c) Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür 

ifadesidir. 

d) İslam’ın beş şartından biridir. 

8- Zekât ibadetinin farz olması için kişinin bazı 

özellikleri taşıyor olması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri 

değildir? 

a) Akıllı olmak   b) Erkek olmak  

c) Ergenlik çağına gelmiş olmak d) Zengin olmak 

9- Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı 

özellikleri taşıyor olması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri 

değildir? 

a) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması 

gerekir 

b) En az 50.000 YTL paraya sahip olmak gerekir  

c) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl 

boyunca o kişide kalması gerekir  

d) En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala 

sahip olmalıdır 

10- Toprak ürünlerinden verilen zekâta ne ad 

verilir? 

a) Fıtır sadakası  b) Bağış 

c) Öşür    d) Fitre  

11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Toprak ürünlerinden 1/20 oranında zekât verilir 

b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir 

c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât 

verilir 

d) Büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında zekât 

verilir 

 

12- Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez? 

a) Ticaret malları  b) Ev eşyaları  

c) Altın ve gümüş  d) Büyükbaş 

hayvanlar  

 

13- Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez? 

a) Yiyecek ve İçecekler  b) Hisse senedi  

c) Altın, para    d) Toprak ürünleri 
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14- Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi 

onlara zekât verilemez. Aşağıdakilerden hangi 

bu kişilerden biridir? 

a) Yolda kalmış yolcular b) Borçlular  

c) Fakir komşular  d) Anne-Baba  

 

I-Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri 

olmayan düşkünler  

II-Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte 

zorluk çekenler  

III-Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız 

duruma düşen yolda kalmışlar  

IV-Allah yolunda olanlar. Örneğin vatanı korumak 

için savaşan askerle ve maddi sıkıntı çeken 

öğrenciler  

15-  Yukarıda verilen kişilerden hangisine zekât 

verilebilir? 

a) I, II ve III ve IV   b) II III ve IV 

c) I III ve IV    d) I, II, III  

 

16- Zekât verirken dikkat edilmesi gereken 

durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi 

bunlardan biri olamaz? 

a) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve 

komşulardan başlamalıyız  

b) Zekât verecek olduğumuz parayla cami, okul, 

hastane vb. eserler yaptırabiliriz  

c) Zekât verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir  

d) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı 

olanlara verilmelidir 

 

17- Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel 

ve yararlı davranışa ne ad verilir?  

a) Zekât  b) Bağış   

c) Sadaka  d) Fitre 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek 

olamaz? 

a) Bir hastayı ziyaret etmek  

b) İnsanlara güler yüzlü davranmak 

c) Çalışan işçiye maaşını vermek 

d) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya 

yardımcı olmak  

 

19- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek 

olamaz? 

a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamile 

olanlara yer vermek 

b) Yoldaki bir taşı alıp kenara koymak 

c) Arkadaşımıza ders çalıştırmak 

d) Para karşılığında bir yaşlıya bakmak 

 

20- Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel 

defterinin kapanacağını; ancak üç sınıfın amel 

defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap 

yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıftan biri 

değildir? 

a) Hayırlı bir evlat bırakan kişi 

b) İnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi 

c) Çocuklarına miras bırakan kişi 

 d) İnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi  

 

21- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Çalışarak elde edilen kazanç kutsaldır 

b) Dinimiz sadece ahiret için çalışmamızı 

emretmiştir 

c) Zekât verecek duruma gelmek için çok 

çalışmamız gerekir 

d) Çalışan insanları Allah sever  

 

Sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek 

miktarı verilir 

Ramazan bayramında, bayram namazından önce 

verilir 

Ailedeki her birey için verilir 

Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak 

verilir 

22- Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad 

verilir? 

a) Hayır  b) Fidye   

c) Bağış  d) Fıtır sadakası  

 

23- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası 

(fitre) verilemez? 

A) Yoksullara   B) Borçlulara    

C) Anne babaya D) Düşkünlere 

24- Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi 

duygularını temizler    

B) Zekât malın azalmasına sebep olur 

C)Toplumda ekonomik dengeyi sağlar               

D) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. 

 

25- Zekât aşağıdakilerden kimlere verilmez? 

a-Yoksullara     

b-Bakmakla yükümlü olduğu kişilere  

c-Düşkünlere(Miskinlere)  

d-Yolda kalmış yolculara  



Hac- Zekat ve Kurban İbadeti 
 

~ 13 ~ www.dindersim.com    Ali YILMAZ    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi              8.Sınıf 2.Ünite Test :5                       8.Sınıf Test 7 

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı 

için doğru değildir? 

a) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez.  

b) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir. 

c) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır.  

d) Bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak 

kesilmesi söz verilen kurbandır. 

 

2- İbadet amacıyla belli özelliklere sahip bir 

hayvanı, belli bir zamanda Allah'ın rızasını 

umarak kesmeye ne ad verilir? 

a) Sadaka  b) Adak   

c) İbadet  d) Kurban 

3- Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye 

cimrilik edenler, hiçbir zaman onu kendilerine 

hayır sanmasınlar. Aksine bu kendileri için 

şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey. kıyamet 

günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve 

yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Ali 

İmran, 180) 

Anlamı verilen ayette aşağıdaki ibadetlerden 

hangisinin önemi vurgulanmıştır? 

A-Namaz kılmanın 

B-Zekat vermenin 

C-Oruç tutmanın 

D-Kelime-i şehadet getirmenin 

4- Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmesi 

istenilen kurbana ne ad verilir? 

a) Şükür Kurbanı  b) Akika Kurbanı  

c) Nafile Kurban d) Adak Kurbanı  

5- Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar 

arasında yer almaz? 

A) Geyik  B) Koyun  C) Sığır      D) 

Manda 

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kurbanın etinin bir bölümü evde bırakılır. 

B) İhtiyacı olanlar hiç dağıtmayabilir. 

C) Kurbanın etinin bir bölümü fakirlere verilir. 

D) Kurbanın etinin tamamı dağıtılmalıdır. 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi kurban olarak 

kesilebilir?  

A)   B)   C)    D)  

 

8- Kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak verilen 

eşlemelerden hangisi yanlıştır?  

a) Koyun veya Keçi 1-2 kişi adına kurban edilebilir 

en az 1 yaşında olmalı 

b) Sığır 1-7 kişi adına ortaklaşa kurban edilebilir 

en az 2 yaşında olmalı 

c) Manda 1-7 kişi adına ortaklaşa kurban 

edilebilir en az 2 yaşında olmalı 

d) Deve 1-7 kişi ortaklaşa adına kurban edilebilir 

en az 5yaşında olmalı 

9- Kurban edilecek hayvanlardan Koyun ve keçi 

en fazla….. kişi, Sığır ve deve en fazla ….. 

kişi tarafından kurban edilebilir. Yukarıdaki 

boşluğa uygun ifade sırasıyla aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A- 1-7  B- 2-6  C- 1-8   D- 7-1 

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Koyun keçi en fazla 1 kişi tarafından kurban 

edilebilir. 

B- Kurban, Kurban Bayramının 1.2.3. günleri 

kesilir. 

C- Yolcu olanlar Kurban kesmeyebilir. 

D- Kurban etinin tamamı dağıtılmalıdır. 

11- Ali'nin babasının çiftliğinde 5 adet devesi 

bulunuyor. Bu develer 1 yılı doldurduğu için 

Ali'nin babası, develer için zekat vermeyi 

düşünüyor. Buna göre Ali'nin babasının zekat 

vermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini 

seçmesi uygun olur ? 

A-1 adet Deve 

B-1 adet Koyun 

C-2 adet Keçi 

D-1 adet Sığır 
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12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Kurban kesmek vacip bir ibadettir. 

B- Kurban koyun-keçi-sığır-manda ve deveden 

kesilir. 

C- Kurban kesme ibadeti Musa(AS) ile başlar. 

D- Kurbanın eti genel olarak 3’e taksim edilir. 

13- Kurbanı keserken aşağıdakilerden hangisi 

söylenir. 

A- Bismillahirrahmanirrahim   

B- Allahu ekber  

C- Bismillahi allahu ekber   

D- Euzü billahimineşşeytanirracim. 

14-Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kurban kesmek insanı Allah’a yakınlaştırır 

b) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı 

kazandırır 

c) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 

gelişmesine katkıda bulunur 

d) Kurban kişiye planlı ve programlı olma 

alışkanlığı kazandırır. 

 

15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- Kurbanın 1/3 ‘ü fakirlere verilir.   

B- Kurbanın 1/3’ü evde bırakılır.  

C- Kurbanın etinden kesen yiyemez 

D- Kurbanın 1/3’ü eşe ve dosta verilir. 

Birgül: Mina'da şeytan taşlandıktan sonra buraya 

gelinir. 

Ayşe: Arife günü öğleden sonra burada vakfe 

yapılır. 

Murat: Öğle ve ikindi namazları burada 

birleştirilerek cemaatle öğle namazı kılınır. 

Cüneyt: Buradan hareket edilerek Müzdelife'ye 

geçilir. 

16-Arafat'ta vakfe ile ilgili olarak yukarıdaki 

öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir? 

A- Cüneyt  

B- Murat  

C- Ayşe 

D- Birgül 

 

 

 

 

 

Burak Bey'in yıllık izni Zilkade ayına denk 

gelmektedir. Tam da yaz aylarına denk 

gelen bu ayda Burak Bey yaz tatiline 

gitmek yerine Kabe ve çevresini ziyaret 

ederek bu kutsal yerlere duyduğu hasreti 

gidermek istemiştir. Burak Bey'in kutsal 

yerleri ziyaret ederek geçirmek istediği 

tatili  

 

17-Aşağıdaki ibadet çeşitleri içerisinden 

hangisine girmektedir? 

A- Umre   B- Say  

C- Hac    D- Vakfe 

 

 HAC: İmkânı olana ömründe bir kez yapması 

farzdır.  Ay takvimine göre zilhicce ayının 9 

ve 10. günlerinde yapılır. 

İhram, vakfe, tavaf, sa’y, şeytan taşlama ve 

kurban vardır. 

UMRE: Sünnettir. 

Yıl içinde birden fazla ve istenen herhangi bir 

zamanda yapılabilir. 

İhrama girip sadece Kabe’yi tavaf ve sa’y ile 

yerine getirilir. 

 

18-Bu tabloya göre, aşağıda söylenenlerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Haccın, ihram, tavaf ve vakfe gibi farzlarının 

olmasını 

B) Hac yolculuğunun insanın bilgi ve görgüsünü 

artırmasını 

C) Vakfe’nin mahşerde Allah’ın huzurunda 

bekleyişi hatırlatmasını 

D) Haccın, insanların eşit ve kardeş olduğu 

inancını pekiştirmesini 

 

Hatice : Hac ayı Zilhiccedir. 

Şerife : Vakfe, Arafat’ta bayramın birinci günü 

yapılır. 

Duygu : Kabe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt 

denir. 

Şule : Mina’da şeytan taşlanır. 

19-Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer 

verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru 

olarak kabul edilemez?  

A) Şerife   

B)Duygu  

C) Hatice  

D) Şule 
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1- Hac ve umre ibadetinde ortaklaşa 

yapılması gereken eylemler hangi 

seçenekte bir arada verilmiştir? 

A) Sa’y ve vakfe 

B) Tavaf ve sa’y 

C) Tavaf ve şeytan taşlama 

D) Vakfe ve şeytan taşlama 

 

2- Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği 

örnek, öğretmenin açıklamasına uygundur? 

A)Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak 

B)Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret 

etmek 

C)Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek 

D) Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı 

yurtlar yapmak 

 

Zekat; 

•Yoksulların milli servetten yararlanmasını 

sağlar. 

•Zengin ve fakir arasında yakınlaşmayı, 

karşılıklı sevgi ve saygıyı güçlendirir. 

•İnsanın başkalarını düşünme duygularını 

geliştirir. 

3-Burada zekat vermenin topluma sağladığı 

faydalardan hangisi üzerinde durulmuştur? 

A)Milli ekonomiyi düzeltmesi 

B)Toplum kurallarının uygulanmasını sağlaması 

C)Toplumda servet dengesini sağlaması 

D)Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı 

kuvvetlendirmesi 

 

4-Peygamberimizin "Hac Arafat'tır." sözünde 

önemi vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vakfe  

B)Tavaf  

C) Sa'y  

D) Zemzem 

 

5-Hac, sembollerle örülü bir ibadettir. 

Aşağıdakilerden hangisi Hac'da yerine getirilen 

sembollerden biri değildir? 

A- sa'y   B- şeytan taşlama  

C- tavaf   D- namaz 

 

6-İslam'da zekat ibadeti neyi ifade eder? 

A) Zenginlerin mal artırımını. 

B) Fakirlerin ihtiyaç sahibi olmasını. 

C) Zenginliğin halk arasında paylaşılmasını. 

D) Zenginlerin vergi vermesini. 

 

“….. yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi 

Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âli 

imran, 97) 

7-Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden 

hangisi vurgulanmaktadır? 

A) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda 

olduğu 

B) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu  

C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği  

D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu 

 

8-Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın 

ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız.” sözünde 

vurgulanmak istenen ana düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İbadet etmenin gerekliliği 

B) Ölümün insana yakın olduğu 

C) Dünya ve Ahiret işlerine önem verilmesinin 

gerekliliği 

D) Yaşamak için çalışmanın gerekliliği 

 

9-Hac ibadetinden farklı olarak Umre 

ibadetinde aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A- Vakfe  

B- Kurban Kesme  

C- Şeytan Taşlama  

D- Sa'y 

 

 Zekât veren insanlar hem Tanrı’ya hem de 

toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı 

görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik 

yönden durumları iyi olan insanların içlerinden 

gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım 

etmelerine aracılık eder. 

10-Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın 

toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri 

değildir? 

A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması 

B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi 

C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması 

D) Toplumdaki statü farklarını koruması 

 

11-Ali Bey, zekat vermek istemektedir. 

Dedesi olan, Ahmet Bey'in maddi durumu çok 

kötüdür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıdır? 

A) Ali Bey zekatini kimseye göstermeden 

dedesine vermelidir. 

B) Ali Bey dedesine zekat vermemelidir. 

C) Ali Bey zekatini, oğlu aracılığıyla dedesine 

vermelidir. 

D) Ali Bey hiç zekat vermemelidir. 
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Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından 

başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan 

kimselerin Allah katında ödülleri vardır...” 

(Bakara suresi, 262) 

“...Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, 

sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir 

kısmına da kefaret olur...” (Bakara suresi, 271) 

12-Aşağıdakilerden hangisi, sadakaların nasıl 

verileceği konusunda bu ayetlerde tavsiye 

edilen davranışa en yakın örnektir? 

A)Bakıma muhtaç, yaşlı, hasta ve kimsesiz 

insanların kalabileceği darülacezeler yaptırmak 

B) Cami avlularına, fakirlerin ihtiyacı kadarını, 

kimse görmeden alabileceği sadaka taşları 

yerleştirmek 

C) Fakirlere ve düşkünlere ücretsiz yemek 

dağıtılan aşevleri yaptırmak 

D) İnsan hayatını kolaylaştıracak köprüler 

yaptırmak 

 

13-İnsanın mahşer günündeki hesap 

gününü düşündüğü, kendini dünyada iken 

hesaba çekme fırsatı bulduğu, hayatını 

gözden geçirerek eksik ve hatalarını 

düzelterek tamamlama imkanını bulduğu 

temel ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Hac   B- Oruç  

C- Kelime-i Şehadet    D- Zekat 

 

14-Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli 

sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki kutsal 

yerlerin ibadet niyetliyle ziyaret edilmesine 

HAC denir.  

Bu tanımda yer alan belirli günler Hac için 

hangi ay içerisinde yer almaktadır? 

A- Ramazan   B- Zilkade  

C- Zilhicce   D- Muharrem 

 

15-Ahmet Hac'dan döner dönmez arkadaşı 

Ali'ye burada yerine getirdiği ibadetleri 

anlatıyordu. Konuşmasının bir yerinde Ali'ye 

Kabe'nin etrafında 49 şavt gerçekleştirdiğini 

söylemişti. Sizce Ahmet, aşağıdaki hangi 

ibadeti gerçekleştirdiğini anlatmak için şavt 

kelimesini kullanmıştır. 

A- Sa'y  

B- Tavaf  

C- Mikat  

D- Vakfe 

 

 

16-Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan 

sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret 

etmiş gibidirler." buyurmaktadır.  

Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini 

yaşamak için nereye giderler? 

A) Mescid-i Nebevi'ye  

B)Mescid-i Aksa'ya  

C) Mescid-i Kuba'ya  

D) Mescid-i Haram'a 

 

17-Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi 

haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir 

hakkıdır. (Al-i İmran-97) ayeti Hacc’ın dini 

hükümler içerisinde aşağıdakilerin hangisine 

girdiğini göstermektedir? 

A- Farz   B- Sünnet  

C- Müstehab   D- Mübah 

 
İnsan, hac sırasında Allah’ın kutsal saydığı, 
peygamberin ve sahabelerini yaşadığı, İslamiyet'i 
yaymak için mücadele ettiği yerleri görür. Hz. 
Peygamberin ve yakınlarının mezarlarını ziyaret 
eder. 
18-Bu durumun insanlar üzerinde 
aşağıdakilerden hangisine yol açması 
beklenemez? 
A-Peygamberimizin ve sahabelerin çektiği sı-

kıntıları hatırlama 

B-Peygambere ve sahabelere karşı sevgi 

hislerinde artma 

C-Müslüman olmayanlara karşı kin tutma 

D-Manevi huzur ve mutluluk duyma 

 

Kurban, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı 

artıran, insanları birbirine yakınlaştıran bir 

ibadettir. 

19-Kurban kesme ibadetinin hangi özelliği bu 

duruma ortam hazırlar? 

A-Kurbanı yalnızca zenginlerin kesmesi 

B-Kurbanın yılda bir kez kesilmesi 

C-Kesilen kurbanın etinin yenmesi 

D-Kesilen kurbanın etlerinin bir kısmının yok-

sullara dağıtılması 

 

20-İslamın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği 

önem konusunda aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) İslam maddi yardımı teşvik eder. 

B) İslam yardımlaşmayı, hem maddi, hem de 

manevi olarak kabul eder. 

C) İslam'da yardımlaşma zekat, sadaka, fitre gibi 

isimlerle uygulanır. 

D) İslam'da maddi yardım dışında tardım yoktur. 
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1- “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem 

verdiğinin en önemli göstergesi ……………… 

ibadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”  

Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi 

uygun olur?  

a) Hac   b) Oruç  

c) Kurban  d) Zekât  

 

2- İslam dinine göre bir kimsenin zekât 

verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da 

paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki 

şıklardan hangi sinde nisap miktarı doğru 

olarak tanımlanmıştır?  

a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 

gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip 

olmasıdır. 

b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 

85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da 

mala sahip olmasıdır. 

c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram 

altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır. 

d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 

85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada 

mala sahip olmasıdır.  

 

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen 

mallardan biri değildir?  

a) Altın, gümüş, para  

b) İçinde oturduğumuz evimiz 

c) Küçükbaş hayvanlar 

d) Ticaret malları  

 

4- Hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri 

değildir?  

a) Yoksul olan dedemiz 

b) Yoksul olan amcamız 

c) Evine dönecek parası olmayan yolcular 

d) Yoksul olan kardeşimiz  

 

5- Genel olarak ticaret mallarından ne kadar 

zekât verilir? . 

a) 1/40   b) 2/100  

c) 2/10   d) 1/10  

 

6- Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası 

için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne 

denir? .  

a) Sadaka   b) Fitre  

c) Zekât   d) Fidye  

 

 

 

7- İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok 

büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için 

toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek 

amacıyla birtakım hayır kurumları 

kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu 

yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir?  

a) Yeşilay   b) Kızılay 

c) NATO   d) Çocuk Esirgeme K.  

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz 

olması için gereken şartlardan biri değildir?  

a) Özgür olmak  b) Akıllı olmak  

c) Müslüman olmak      d) Müslüman ülkede 

yaşamak 

 

9- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Hac farz, umre ise sünnettir. 

b) Umre’de de hacda da ihrama girilir. 

c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her 

zaman yapılabilir. 

d) Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise 

vakfe yoktur.  

 

10- “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, 

yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri 

arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara 

sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri 

gelmelidir? .  

a) Şavt – Sa’y – Vakfe 

          b) Şavt – Tavaf – Sa’y  

          c) Şavt – Vakfe – Tavaf 

          d) Vakfe – Tavaf – Şavt  

 

11- Aşağıdakilerden hangisinden zekât 

verilmez?  

a) Toprak ürünlerinden 

b) Evde beslenen kümes hayvanlarından  

c) Ticari mallardan 

d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan  

 

12- İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın 

insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âlmran,97) 

Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden 

hangisi vurgulanmaktadır?  

a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda 

olduğu 

b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu 

c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği 

d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu  
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13- ”…Maliki yevmiddin …” …Min şerri ma halak…” 

“… Ellezi yüvesvisu fisudurinnas”  

Yukarıdaki ayetlerin hangi surelere ait olduğu 

aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak 

sıralanmıştır?  

a) Fatiha-Kureyş-Felak  

b) Fatiha-Nas- Felak 

c) Fatiha-Fil-Maun 

 d) Fatiha- Felak- Nas  

 

14- Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?  

a) Arafat’ta bayram günü 

b) Arafat’ta arefe günü 

c) Kâbe’de bayram günü 

d) Mina’da arefe günü  

 

15- Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda 

Kâbe’yi usulüne uygun olarak tavaf edip Safa 

ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek 

suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne 

denir?  

a) Hac   b) Tavaf  

c) Şavt  d) Umre  

 

16- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir. 

b) Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi 

kesebilir. 

c) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir. 

d) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi 

kesebilir.  

 

17- Aşağıdakilerden hangisi haccın 

farzlarından biri değildir?  

a) Tavaf etmek  b) Şeytan taşlamak 

c) Vakfe yapmak  d) İhrama girmek  

 

18- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin 

farz olabilmesi için gereken şartlardan biri 

değildir?  

a) 40 yaşından küçük olmamak 

b) Akli dengesi yerinde olmak  

c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak 

d) Müslüman olmak  

 

19- “…yalemü ma beyne eydihim vema 

halfehüm…” kelimeleri nerede geçmektedir?  

a) Ayetel kürsi’de    

b) Maun Suresinde  

c) Leheb Suresinde    

d) Kafirun Suresinde  

20- Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları 

Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine 

bağlılığınız ona ulaşır...." Hac 37. . . Bu ayeti göz 

önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini 

söylemek doğru olmaz?  

a) Kurban Allah'ın rızasını kazan için kesilir. 

b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir. 

c) Kurban kesmenin te amacı yardımlaşmadır. 

d) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.  

 

21- Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî 

durumu kötü olan akrabalarından hangisine 

zekâtını veremez? 

a) Torunlara         b) Halasına              

c) Teyzesine                d) Ablasına  

 

22- Hac ibadetinde vakfe nerede yapılır?  

a) Müzdelife   b) Kabe  

c) Mina   d) Arafat  

 

23- I- Kurban Bayramından bir gün önce (Arefe 

günü) Arafat’ta bir süre kalıp ibadet etmek, 

II-Kâbe’yi tavaf etmek, 

III-Camileri ziyaret etmek, 

IV-Sahabelerin kabirlerini ziyaret etmek,  

Yukarıdakilerden hangileri haccın 

farzlarındandır?  

a) I,III, IV   b) I,III  

c) I, II, III, IV  d) I,II  

 

24- Hacca gitmeye engel durumlar vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?  

a) Yol güvenliğinin olmaması 

b) Hacca gidecek olan kişinin maddi olarak ailesini 

zor durumda bırakacak olması 

c) Orada bulaşıcı hastalık bulunması 

d) Hacca gidecek kişinin evli olması  

 

25- Aşağıda hacda yapılan bazı uygulamalar ve 

açıklamalar verilmiştir; Ancak onlardan biri 

yanlıştır. Yanlış olanı bulunuz.  

a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir. 

b) Şeytan taşlama Mina’da yapılır. 

c) Arafatta vakfe haccın farzıdır. 

d) Kâbe’nin etrafında 7defa dönüşe tavaf denir.  
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26- Hacda hacıların ayaklarının çıplak, 

başlarının açık olması ve iki parçadan oluşan 

beyaz ihrama girmeleri İslam öğretisinde 

çeşitli özellikleri simgelemektedir.  

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 

değildir?  

a) Beyaz renkte oluşu günahlardan arınmışlığı 

simgeler. 

b) Sade oluşu gösterişe değer verildiğini 

simgeler. 

c) Herkesin aynı sade kıyafeti giymesi insanlar 

arasındaki eşitliği ve herkesin Allah’ın kulu 

olduğunu simgeler. 

d) Kefene benzemesi, kıyamet günü dirilip mahşer 

meydanında toplanmayı simgeler.  

 

27- Zekât veren insanlar hem Allah’a hem de 

toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı 

görevlerini yapmış olurlar.  

Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan 

insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve 

borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.  

Buna göre, hangisi zekâtın toplumsal 

işlevlerden biri değildir?  

a) İnsanlar arasındaki işbirliğini arttırır. 

b) Zenginlerle yoksullar arasındaki farkın 

derinleşmesine engel olur. 

c) Toplumda sevgi ve saygının gelişmesini sağlar, 

kıskançlığı önler. 

d) İnsanları tembelliğe teşvik eder.  

 

28- Ayşe Teyzenin, temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak parasının dışında, 9000 TL nakit 

parası bulunmaktadır. Bir yıldan beri 

harcamadığı bu paradan ne kadar zekât 

vermesi gerekir?  

a) 250 TL   b) 225 TL .  

c) 275 TL   d) 200 TL  

 

29- Dinimizde herkesin yararlana- cağı okul, 

cami, yol, hastane gibi hayır kurumları 

yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak 

aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde 

yer alır?  

a) Fıtır sadakası   b) Zekât 

c) Sadaka-i cariye   d) Fitre  

30- Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, 

onu kesen ve ailesi yiyemez?  

a) Şükür Kurbanı  

b) Akika Kurbanı  

c) Adak Kurbanı    

d) Kurban Bayramında kesilen kurban  

31- Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah'a 

şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri 

kurban aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Akika Kurbanı  b) Adak Kurbanı  

c) Şükür Kurbanı  d) Türbede kesilen 

kurban  

32- Sâfa ve Merve tepeleri arasında 7 kez 

gidip gelmeye ne ad verilir?  

a) Sa’y    b) Tavaf  

c) Vakfe   d) Şavt  

 

33- Kâbe’nin etrafında yedi kere dönülmesine 

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Şavt   b) Vakfe  

c) Telbiye   d) Tavaf  

 

34- Hz. Muhammed’in mezarı nerededir?  

a) Kâbe’de   b) Mekke’de  

c) Medine’de   d) Kudüs’te  

 

35- Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı 

olarak adanan kurbana ne denir?  

a) Dilek   b) Akika  

c) Adak   d) Nafile  

 

36- Aşağıdaki kavramlardan hangisi hac 

ibadeti ile ilgili değildir?  

a) Tavaf   b) İhram  

c) Arafat   d) Minber  

 

37- Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre bir 

insanın temel ihtiyaçlardan sayılmaz?  

a) Evde kullanılan eşyalar  

b) Zanaatkâr birinin çalışma takımları  

c) Erzak olarak biriktirilmiş yiyecekler 

d) Kiraya verilen ev  

 

38- Zekât vermek, insanda birçok güzel 

duyguların uyanmasına ve güzel ahlakın 

gelişmesine yardımcı olur. Aşağıdakilerden 

hangisi bunlardan biri sayılmaz?  

a) Çalışkanlık ve başarıya kilitlenme 

b) Cömertlik ve yardımseverlik 

c) İnsan sevgisi ve merhamet 

d) Para veya mal hırsının kölesi olmaktan 

kurtulma  

39- Dinimiz toplum içinde yardımlaşmayı 

sağlamak için bazı ibadetler belirlemiştir. . 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 

değildir?  

a) Hutbe   b) Fitre  

c) Sadaka   d) Zekât  
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1. Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak 

maksadıyla belli bir hayvanın kesilmesine ne ad 

verilir? 

a) Kurban           b) Zekat   

c) Fitre              d) Umre 

2. Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre kurban 

olmaz? 

a)Sığır      b)Deve      

c)Koyun      d)Horoz 

3. Hangisi kurban keserken dikkat edilecek 

hususlardan değildir? 

   a) Allah’ın adı anılarak kesilmelidir. 

   b) Bilen kişi tarafından kesilmelidir 

   c) Kurbana eziyet edilmemelidir. 

   d) Kurban, kesilmeden önce güneşin doğduğu tarafa 

doğru yatırılır. 

4.Kurban kesmenin dini hükmü nedir?       

a) Farz            b) Vacip   

c) Sünnet        d) Haram 

5. Kurban ibadeti geleneği hangi peygambere 

dayanmaktadır?   

 a) Hz. Adem                c) Hz.İbrahim              

b) Hz.Muhammed(sav)    d) Hz. Nuh 

6. Kurban kesmekteki asıl amaç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

       a) fakirlerin et yemesi 

       b) hayvancılık sektörünün gelişmesi 

       c) Allah’ın emrini yapmış olmak 

       d) et fiyatlarının artmasını engellemek 

7. Normal şartlar altında kurban eti nasıl 

paylaştırılmalıdır? 

        a) 1/3’ü fakirlere,  1/3’ü ev halkına, 1/3’ü akraba 

ve komşulara 

        b) yarısı kendimize, yarısı fakirlere 

        c) 1/4’ü kendimize, 1/4’ü fakirlere, kalanı yardım 

kuruluşlarına 

       d) hepsini kendimize 

8. Kurban ile ilgili hangisi yanlıştır?  

     a) kurbanın hiçbir parçası parayla satılamaz. 

     b) kurbanın hiçbir parçası kurban kesme bedeli 

olarak verilemez. 

     c) ev halkı kalabalıksa ve başka kurban alma 

imkanı yoksa kurban etinin tamamı ev halkına 

ayrılabilir. 

     d) kurbandan artan parçaları sokak hayvanlarına 

vermeliyiz.      

9. Kurban ibadetinin dini bir yükümlülük olması için 

hangi şartın olması gerekmez? 

a) akıllı olmak  b) kurban kesmeyi bilmek 

c) dinen zengin olmak d) ergenlik çağına girmiş 

olmak 

 

 

10. Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah'a 

şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri 

kurban hangisidir? 

a) Akika Kurbanı      b) Adak Kurbanı 

c) Şükür Kurbanı          d) Türbede kesilen kurban 

11. Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı olarak 

adanan kurbana ne denir?        

a) Akika Kurbanı      b) Adak Kurbanı 

c) Şükür Kurbanı          d) Türbede kesilen kurban 

12. Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu 

kesen ve ailesi yiyemez? 

a) Akika Kurbanı      b) Adak Kurbanı 

c) Şükür Kurbanı          d) Türbede kesilen kurban 

13. Kurban ile ilgili hangisi yanlıştır? 

     a) Allah’tan başka bir varlık için kurban kesilemez. 

     b) sevabını onlara bağışlamak niyetiyle ölmüş olan 

anne-babamız için kurban kesebiliriz.  

     c) kurban kesmek yerine parasını sadaka olarak da 

verebiliriz. 

     d) kestiğimiz kurbanlar sırat köprüsünden 

geçmemizi kolaylaştıracaktır. 

14. Hangi hayvan 7 kişi tarafından kurban olarak 

kesilemez? 

a) at     b) inek   c) dana    d) manda 

15.Hangi ibadet İslâm’ın paylaşmaya  verdiği önem 

ile ilgili değildir? 

a) Sadaka             b) Namaz           

c) Kurban         d) Zekât 

16. Zekat vermekteki asıl amaç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

     a) fakirleri gözetmek 

     b) hırsızlığı azaltmak 

     c) istemeden de olsa malımıza karışmış haram parayı 

temizlemek 

     d) Allah’ın emrini yerine getirmek 

17. İslam dininde zekât, kurban, fitre ve sadaka 

gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Doğruluk ve adalet       

b) Yardımlaşma ve dayanışma    

c)Çalışkanlık ve mutluluk     

d)Sabır ve bereket 

18- Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları 

Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine 

bağlılığınız ona ulaşır...." Hac suresi 37. Ayet 

Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden 

hangisini söylemek doğru olmaz? 

a) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. 

b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir. 

c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır. 

D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir 
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Peygamberimizin mescidinin yanındaki odalarda 

kalırlardı Peygamberimizin özel talebesiydiler 

İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve 

öğretimleriyle peygamberimiz ilgilenirdi 

1- Yukarıda özellikleri verilen kişilere ne ad 

verilir? 

a) Ensar    b) Muhacir   

c) Ashabı Kehf   d) Ashabı Suffe  

2- Hz. Muhammed (S.A.V.) Medine’ye misafir 

olarak gelen Hıristiyan bir gruba Mescid-i 

Nebevi’nin bir köşesinde kendi dinlerine göre 

ibadet etmelerine müsaade etmiştir. Hz. 

Muhammed’in bu davranışı O’nun aşağıda sahip 

olduğu özelliklerinden daha çok hangisinin 

içerisinde değerlendirilir? 

  A) Hoşgörü  B) Sabır  

  C) İsmet  D) Tebliğ 

3- Hz. Muhammed (SAV) bir sözünde “iman ettim 

de ve sonra dosdoğru ol” diyerek aşağıdakilerden 

hangisini vurgulamıştır? 

A) Salih amelin önemini  

B) Allah’a iman etmeyi 

C) İnanç davranış ilişkisini    

D) Yalancılığın kötü olduğunu 

4- Hz. Muhammed (SAV) e “Ey bürünüp sarınan 

kalk ve uyar…” ayeti geldikten sonra Mekkelilere 

putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden açık 

yüreklilikle ilan etmesi onun aşağıdaki 

özelliklerinden hangisini yansıtır? 

 A) Cesaretini  B) Güvenilirliğini  

 C) Cömertliğini D) Adaletin 

5- Hz. Muhammed’in “Hiçbiriniz, kendisi için arzu 

ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe, 

gerçekten iman etmiş sayılmaz.” sözü öncelikle 

aşağıda verilen güzel huylardan hangisini ifade 

etmektedir? 

A) Edep ve Haya (utanmak)  

B) Vefa ve Doğruluk 

C) Dostluk ve Arkadaşlık  

D) Şefkat ve Merhamet 

 

 

 

6-İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa 

alır.”“İlim Çin’de de olsa alınız.” Yukarıda verilen 

hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 

a) Allah’a ibadet ettiğini  

b) Güvenilir oluşunu 

c) Hakkı gözetmesini   

d) Bilme önem verdiğini 

7- ”Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız 

muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. 

Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin 

alsın. Hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 

çıkarılamaz?  

A)Müslümanları cesaretlendirmek istemesi 

B)Müslümanlara örnek olması 

C)Kul hakkına verdiği önem   

D)Söylediğini kendi hayatında uygulaması 

Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte 

otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz 

hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen 

cenazenin Müslüman’a ait olmadığını bir Yahudi 

cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz:” Olsun, 

bir Yahudi de olsa insandır” diyerek cevap verir. 

8-Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) Sabrı    b) Cesareti   

c) Sözünde durması  d) İnsanlara değer vermesi 

 

Hz. Muhammed (sav) insanların onurunun kırılmasını 

istememiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve 

haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş 

esirlerine iyi davranılmasını istemiş, kadın ve kız 

çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır. 

9-Yukarıdaki cümlelerde Hz. Muhammed’in daha 

çok hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır. 

A) İnsanlara değer vermesi B) Güvenilir olması   

C) Hoşgörülü olması  D) Adaletli olması 

10- Peygamberimizin insanlara karşı tutumuyla 

ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Zengin- fakir ayırımı yapmaz   

b) Herkese aynı ölçüde değer verirdi  

c) Tüm insanların eşit olduğunu söylerdi  

d)Sadece inanan insanlara değer verirdi 
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11- Müslüman, elinden ve dilinden herkesin 

güvende olduğu kimsedir. Aşağıdaki davranışlardan 

hangisi bu hadiste anlatılan Müslüman’a 

yakışmayacak davranışlardan biridir? 

A) Emanete sahip çıkmak 

B) İnsanlara değer vermek               

C) Başkalarının malını haksız yere almak  

D) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek 

12- Mü’minun suresinin 3.ayetinde Müslümanlar 

için “ Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz 

çevirirler” buyrulmaktadır. Bu ayette hedef 

kitleden asıl istenen amaç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sağlığımız korumak   

B) İbadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek 

C) Zamanımızı iyi değerlendirmek   

D) Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak  

Bir gün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık 

yapmıştı. Kadının ceza almaması için Üsame’yi 

Peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz ise 

onlara “Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa 

onun da cezasını verirdim.” 

13-Yukarıdaki parçada hangisi vurgulanmıştır? 

A) Aleyhimize dahi olsa adaletli olmalıyız 

B) Asil insanları küçük düşürmemeliyiz 

C) Adalet bazen uygulanmayabilir 

D) Adalet zayıf ve fakirler için geçerlidir 

“Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti 

müjdeleyeyim: 

— Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, 

— Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, 

— Size emanet edileni koruyun!” (Hadis-i şerif) 

14- Hz. Muhammed yukarıdaki sözleriyle insanları 

hangi ahlâkî davranışa yönlendirmektedir? 

A) Güvenilir olmaya. B) Adaletli davranmaya 

C) Sabırlı olmaya. D) Çalışkan olmaya 

I- Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir 

II- Peygamberimiz Kurandaki ilkelerin hepsini kendi 

hayatında uygulamıştır 

III- Peygamberimizi örnek almak demek, Kurana 

uymak demektir 

15- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

a) II ve III    b) I ve III   

c) I ve II     d) I, II ve III 

I- Peygamberimizin ahlakı Kuranın övdüğü temiz ahlaktır. 

II- Peygamberimiz sözleri ve davranışlarıyla en güzel 

modeldir  

III- Peygamberimize uyabildiğimiz ölçüde kazançlı 

sayılırız 

16- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

a) I ve II     b) I ve III   

c) II ve III    d) I, II ve III 

Hz. Ayşe’ye Peygamberimizin ahlâkının nasıl olduğu 

sorulduğunda “O’nun ahlâkı Kuran’dı” diye yanıt 

vermiştir.  

17-Hz. Ayşe’nin bu sözüyle asıl anlatmak istediği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Peygamberimizin Kuranı çok okuduğu 

b) Kur’ân’ı hayatına geçirmiş bir insan olduğunu  

c) Peygamberimizin merhametli birisi olduğu 

d) Peygamberimizin ahlak kurallarını önemsediği 

Peygamberimizin Mescidini temizleyen fakir, zenci 

bir kadın vardır. Bir gün Resulullah onu göremeyince 

nerede olduğunu sorar. Öldüğünü söylerler. Onun 

ölümüne kimse önem vermemiştir. Resulullah, "Bana 

haber vermeniz gerekmez miydi?" der ve mezarına 

gider, iki rekât namaz kılar. Sonra şöyle dua eder: 

"Allah'ım, bu mezarın içini nurla doldur, benim 

kıldığım namaz sebebiyle nurlandır." 

18-Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) Yardım severliliğini  b) Cesaretini  

c) Güvenilirliğini  d) İnsanlara verdiği değeri 

 

“Peygamberimizin yanına bir gün bir adam geldi.”Ya 

Resulallah, cennete girmek için ne yapmam lazım?” 

diye sordu. Peygamberimiz gelen adama: “namaz kıl” 

dedi. Ertesi gün başka bir adam geldi:” Ya resulallah 

cennete girmem için ne yapmam lazım?” diye sordu. 

Peygamberimiz bu kez :“ anne babana iyilik yap” 

buyurdu”  

19-Yukarıdaki olaydan çıkarmamız gereken temel sonuç 

nedir? 

A) Peygamberimiz namaza çok önem vermiştir. 

B) Anne-babasına iyi davranmayan cennete giremez. 

C) Peygamberimiz yanına gelen insanların 

durumlarına göre cevaplar vermiştir. 

D) Peygamberimiz kafasına göre cevap vermiş 

insanların kafasını karıştırmıştır. 
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1- Hz. Muhammed (s.a.v.) hastaları ziyaret eder, 

cenazelere katılır, insanlar arasında ayrım 

yapmazdı. Bu O'nun hangi özelliği ile yakından 

ilgilidir?  

 a) Sabrı    b) Cesareti   

 c) Sözünde durması  d) İnsanlara değer vermesi  

2- Peygamberimiz kendisine bir şey soranı can 

kulağıyla dinlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere 

ikramda bulunurdu. Kimsenin sözünü kesmezdi. 

Namaz kılarken birisi gelip oturursa, namazı 

uzatmaz, kısa keserdi. Peygamberimizin yukarıda 

sayılan davranışları onun hangi özelliğini gösterir? 

a) Sabrı    b) Cesareti   

 c) Sözünde durması  d) İnsanlara değer vermesi 

3- Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının 

verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İnsanlara karşı merhametli olması 

b) Her zaman doğru ve dürüst olması 

c) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması 

d) Güler yüzlü, tatlı dilli olması  

  

4- Peygamberimizin güvenilirliği ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez 

a) Güvenilir oluşu,  peygamber olduktan sonraki 

dönem için geçerlidir  

b) İnanmayanlar dahi ona yalancı diyememişlerdir  

c) Herkes tarafından güven duyulan biri olmuştur 

d) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetine her zaman 

uymuştur  

 

- Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki grup 

insan görür. Bir kısmı nafile namaz kılmaktadır, bir 

kısmı da ilim öğrenmektedir. Peygamberimiz şöyle 

der :” Her iki grup da iyi şeyler yapmaktadır; şu var 

ki bir şey isteyerek dua edenlere o şeyi verip 

vermemek Allah’a aittir. Halbuki ilim öğrenen kişiler 

cehaleti kovmaktadırlar. Bana gelince ben öğretmen 

olarak gönderildim.  

5)Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

özelliğini gösterir? 

a) Allah’a ibadet ettiğini  

b) Danışarak iş yaptığını 

c) Bilgiye önem verdiğini   

d) Hakkı gözetmesini 

6- Gizli davet sona erip, İslam’ı açıktan yayması 

emredildiğinde Hz. Peygamber (sav) Safa tepesine 

çıkar ve “ Ey Kureyşliler” diye seslenir. Onun sesini 

duyanlar dinlemek için etrafına toplanırlar. 

Peygamberimiz (sav) “ Size şu tepenin arkasından bir 

düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır 

mısınız?” diye sorar. Oradakilerin hepsi “ Evet, 

inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” 

derler. “ O halde sizi Allah’tan başka İlah olmadığına 

inanmaya çağırıyorum” der.  

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

yönünü gösterir? 

a) Zamanı iyi değerlendirmesini  

b) Danışarak iş yapmasını 

c) İnsan sevgisini      

d) Güvenilirliğini  

7- Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. 

Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan 

emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. 

Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini 

öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin 

tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri 

düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için 

çalışmıştır. 

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

yönünü gösterir? 

a) Güvenilirliğini  

b) Cesaretini  

c) Sabrını        

d) Zamanı iyi değerlendirmesini 

8- Mekkeli müşriklerin, peygamberimizin 

peygamberliğine karşı çıkma sebepleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a) Maddi kayıplarının olacaklarını düşünmeleri  

b) Peygamberimize güvenmemeleri  

c) İslam’ı kabul ettikleri takdirde kendi otoritelerini 

kaybedecek olmaları 

d) İslam’ın emrettiklerinin kendilerine zor gelmesi 
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Erdemliler Birliği anlamına gelir.  

Mekkelilerin haksızlıklara karşı oluşturmuş oldukları 

bir topluluktur.  

Peygamberimizde gençliğinde bu topluluğa katılmış ve 

görevler almıştır. 

9- Yukarıda özellikleri verilen dernek 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) Darul Fudul  b) Hilfu’l- Fudul  

c) Hacerül Esved   d) Darun Nedve 

10- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Zor durumda olsa bile verdiği sözden dönmezdi  

b) Verdiği söz kendisine zarar verecek olsa da sözünü 

yerine getirirdi 

c) Yerine getiremeyeceği sözler verirdi    

d) Düşmanlarına vermiş olduğu sözleri de yerine 

getirirdi   

11- Hudeybiye Antlaşması'ndaki şartlardan biri 

Mekkelilerden Medine'ye gelip Müslüman olan olursa, 

onun Mekkelilere geri verilmesiydi. Antlaşma 

yapıldıktan sonra Mekkeli Ebu Cendel kaçarak 

Medine'ye gelir. Antlaşmaya göre geri verilmesi 

gerekmektedir. Herkes çok üzgündür. Hz. Muhammed 

Ebu Cendel'i çağırıp şöyle der: "Ey Ebu Cendel! 

Sabret. Biz onlarla bir antlaşma imzaladık. Ona 

uyacağımıza söz verdik. Verdiğimiz sözden dönmek 

bize yakışmaz. Allah sana yakında bir yol açacaktır." 

Bunun üzerine Ebu Cendel Mekke'ye geri gönderilir. 

Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) İnsanlara değer verdiğini   

b) Danışarak iş yaptığını 

c) Adaletli olduğunu   

d) Sözünde durduğunu  

12- Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların 

düşmanlarından Süfyan bin Ümeyye Cidde'ye 

kaçmıştır. Süfyan'ın arkadaşlarından biri Hz. 

Muhammed'e gelerek onun hakkında konuşur. Hz. 

Muhammed Süfyan'ın arkadaşına başındaki sarığını 

vererek, "Bunu ona ver, bu onun teminatıdır." der. 

Arkadaşı sarığı Süfyan'a götürür, olanları anlatır, 

kaçmasına gerek olmadığını söyler. Süfyan geri dönüp 

Hz. Muhammed'e geldiği zaman, "Bana güvence veri-

yor musun?" deyince Hz. Muhammed, "Evet 

veriyorum." Der 

Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) İnsanlara değer verdiğini b) Danışarak iş yaptığını 

c) Cesaretli olduğunu         d) Sözünde durduğunu  

Her şeyi anlayışla karşılardı 

Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterirdi 

Kendisinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu 

affederdi 

13- Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin 

hangi özelliğini gösterir? 

a) Hoşgörülü oluşunu  b) Danışarak iş yaptığını 

c) Hakkı gözetmesini d) Sabrını    

14- Ebu Cehil'in oğlu İkrime, babası gibi 

Müslümanlara ve Hz. Muhammed'e karşı en fazla 

düşmanlık yapanlar arasındaydı. Yaptıkları nedeniyle 

Mekke'nin fethi sırasında korkup kaçar. Karısı 

Müslüman olur ve Hz. Muhammed'e gelerek 

İkrime'nin affını ister. Hz. Muhammed İkrime'yi 

affeder. İkrime daha sonra gelir ve Müslüman olur. O 

da İkrime'nin Müslüman olmasına çok sevinir. 

Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) Danışarak iş yaptığını    b) Hoşgörülü oluşunu  

c) Sabrını   d) Cesaretini 

15- Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde 

Mekkelilerin hepsini affeder. Amcası Hz.Hamza’yı 

öldüren Vahşiyi ve öldürten Hind ismindeki kadını da 

affetmiştir. 

Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi 

özelliğini gösterir? 

a) Verdiği sözde durduğunu  

b) Danışarak iş yaptığını 

c) Hoşgörülü oluşunu   

d) Hakkı gözetmesini 

16- “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da 

bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.” 

Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden 

hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir 

davranıştır? 

a) Bildiğini başkalarıyla paylaşması 

b) Bilmediğini öğrenmek için çaba göstermesi 

c) İlim öğrenen kişilere engel olması 

d) Öğreten ve öğrenenlere destek olması  
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1- Mekkelilerin Medine'ye saldıracakları haberini alan 

Peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda 

kentlerini savunmaları konusunu arkadaşlarıyla 

görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir 

sahabe bir kentin savunması konusunda İran'da 

uygulanan bir taktiği anlatır. Bu taktiğe göre 

Medine'nin etrafında derin ve geniş hendekler 

kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. 

Muhammed'in hoşuna gider; bu taktiğe göre 

Medine'yi savunurlar ve başarılı olurlar. 

Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü 

gösterir? 

a) Hoşgörülü oluşunu b) Cesaretini   

c) Sabrını  d) Danışarak iş yaptığını   

Peygamberimiz, Bedir Savaşı sonrası esirler hakkında 

ne yapacağına da arkadaşlarıyla görüşerek karar 

verir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçimini 

sahabelerin görüşleri doğrultusunda belirler 

2-Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin 

hangi özelliğini gösterir? 

a) Hoşgörülü oluşunu    

b) Merhametini 

c) Verdiği sözde durduğunu  

d) Danışarak iş yaptığını  

 “ Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki 

insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..”(Ali İmran 

159) 

3-Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi 

yönünden bahsedilmektedir? 

a) Hoşgörülü oluşunu    

b) Merhametini 

c) Verdiği sözde durduğunu  

d) Danışarak iş yaptığını 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peygamberimizin kızı Hz. Fatma peygamberimizden 

kendisine bir yardımcı ister. Peygamberimiz ashabı 

suffenin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği 

gerekçesiyle onun bu isteğini kabul etmez. 

4-Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? 

a) Peygamberimiz kendisine gelen tekliflere önem 

vermezdi 

b) Ashabı Suffeyi kendi ailesinden önce düşünürdü 

c) Kızı Hz. Fatma’yı sevmezdi 

d) Sadece ashabı suffeyi düşünürdü  

 

5- Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması 

duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, 

onlarla şakalaşırdı. Bu O'nun hangi özelliğini 

gösterir? 

a) Merhametli olması b) Danışarak iş yapması 

c) Sabırlı oluşunu  d) Güvenilirliği   

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde bir mescit 

yaptırmış ve mescidin yanına da evi olmayan fakir 

sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu insanlar 

peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının 

karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle 

Peygamberimiz ilgilenir, okuma-yazma bilen 

Sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi.  

6-Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan 

hangisi çıkarılamaz? 

a) Peygamberimizin eğitim ve öğretime önem verdiği  

b) Peygamberimizin sadece fakirlerin eğitilmesini 

istediği  

c) İnsanlara değer verdiğini 

d) Peygamberimizin merhametli olduğu 

7- Peygamberimiz, bir gün "Allah'ım, beni fakir yaşat. 

Hayattan fakir olarak ayrılayım. Beni mahşerde 

fakirler arasında hasret" diye dua etmektedir. Hz. 

Ayşe bunun sebebini sorunca şöyle açıklar: "Onlar, 

Cennete herkesten önce girecekler. Ey Ayşe, yarım 

ölçek hurma da olsa fakiri boş çevirme. Fakirleri sev, 

onlara yakın ol ki, kıyamet gününde Allah da sana 

yakın olsun." 

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

yönünü gösterir? 

  a) Güvenilirliğini  b) Cesaretini 

 c) Merhametini   d) Sabrını 
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8- "Peygamber Efendimize bir adam gelir, kalbinin 

katılığından dert yanar. Peygamber Efendimiz ona şu 

tavsiyede bulunurlar: "Kalbinin yumuşak olmasını, 

ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? "Öyle 

ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona 

yedir ki, kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere 

kavuşasın." 

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

yönünü gösterir? 

  a) Güvenilirliğini    b) Danışarak iş yapmasını 

  c) Sabrını        d) Merhametini 

9- “Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu mükemmel 

bir şekilde yapsın.” 

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen 

hadise aykırıdır? 

a) Öğrencinin derslerine düzenli ve planlı bir şekilde 

çalışması  

b) Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması 

c) Sürücülerin trafik kurallarına uyması   

d) Kurban ibadetini yaparken çevrenin kirletilmesi  

10- Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

a) Çalışmayı bırakarak sadece dua ederek başarıya 

ulaşmıştır 

b) Yardıma muhtaç olan kişileri yalnız bırakmamıştır 

c) Çalışkanlığı sayesinde başarıya ulaşmıştır  

d) Peygamberimiz çalışmış ve insanları da çalışmaya 

teşvik etmiştir. 

 I-    Peygamberimiz bir sıkıntıyla karşılaştığında 

Allah’a şikayette bulunurdu 

II-  Peygamberimiz İslam dinini yayarken her türlü 

zorlukla karşılaşmıştır 

III- Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntıya 

sabretmiştir. 

11- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

doğrudur? 

 a) I, II ve III     b) II ve III  

c) I ve II      d) I ve III   

I- İslam dinini yaymayı başarmıştır. 

II- Baskılara boyun eğmemiştir. 

III-Müşriklerin direnmelerine aldırmamıştır. 

12- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

peygamberimizin cesaretinin sonucudur? 

a) I ve II     b) I ve III  

c) II ve III    d) I, II ve III  

Hz. Âişe anlatıyor:"Resulullah bir gün hastalandı. 

Yatağının içinde dönmeye başladı. Ben kendisine, 

'Eğer bu hastalık içimizden birisine gelseydi, çok 

şikâyet ederdik' dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem 

şöyle buyurdu: 

"Şunu unutma ki, müminler birtakım sıkıntılarla karşı 

karşıya gelirler. Ayağına bir diken batan veya 

bedenine bir ağrı giren müminin başına gelen bu 

sıkıntı dolayısıyla Allah bir günahını affeder ve 

âhiretteki makamını bir derece yükseltir." 

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi 

yönünü gösterir? 

a) Güvenilirliğini  b) Danışarak iş yapmasını 

c) Merhametini   d) Sabrını    

14- Mekkeliler peygamberimizin amcasına gelirler ve 

şöyle derler: “ Yeğenine söyle, söylediklerinden 

vazgeçsin. İsterse kendisine mal verelim, en güzel 

kızlarımızı kendisine verelim, isterse onu liderimiz 

yapalım; ama yeter ki bizim inançlarımız dışında 

başka bir şey söylemesin.” Ebu Talip peygamberimize 

müşriklerin bu tekliflerini aktardığında 

peygamberimiz şöyle der: “Kureyşin elinden gelse, bir 

elime güneşi, bir elime ayı koysa, ben yine hakikati 

ilan etmekten asla vazgeçmem” 

Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 

a) Cesaretini        

b) Merhameti  

c) Zamanı iyi değerlendirmesini   

d) Danışarak iş yaptığını 

 630 yılındaki Huneyn savaşında, müslümanların 

ordusu bir vadiden geçerken pusuya düşürülmüştür. 

Ordu dağılmaya başlamıştır. Peygamberimizin 

çevresinde çok az insan kalmıştır. Böyle bir durumda 

peygamberimiz askerlerine “ Nereye gidiyorsunuz. 

Ben Allah’ın Resulüyüm...” diye bağırarak düşman 

üzerine yürümüştür. Bunu gören askerler geri 

dönerek savaşa başlamışlar ve bir felaketi önlemiştir. 

15-Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini 

gösterir? 

a) Danışarak iş yaptığını    

b) Merhametini 

c) Zamanı iyi değerlendirmesini   

d) Cesaretini  
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1- Peygamberimizin adaletiyle ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Müslüman olanların yararına kararlar verirdi  

b) Din farkı gözetmezdi 

C) Kendisiyle başkası arasında fark gözetmezdi  

D) Soylu- köle ayırımı yapmazdı 

Ebû Hadrad isminde bir sahabe bir Yahudi’den bir 

miktar borç alır. Borcun vakti dolunca Yahudi parasını 

ister ancak sahabenin parası yoktur, sonra ödemeyi 

teklif eder. Ancak Yahudi ısrar eder ve 

peygamberimizin yanına gelir. Peygamberimiz sahabeye 

sırtındaki elbisenin bir kısmını satarak borcunu 

ödemesini söyler. 

2-Yukarıda verilen olay peygamberimizin en çok 

hangi yönünü gösterir? 

a) İnsanlara değer verdiğini   

b) Danışarak iş yaptığını 

c) Sözünde durduğunu   

d) Adaletli olduğunu 

 

 Peygamberimiz bir seferinde savaşta ele geçen malları 

Sahabeleri arasında paylaştırmaktadır. Müthiş bir 

izdiham vardır. Sahabelerden birisi Peygamberimizin 

sırtına çıkarcasına üzerine abanır. Peygamberimiz, 

elinde bulunan ince hurma çubuğuyla o kişiye işaret 

ederek bir tarafa çekilmesini ister. Çubuğun uç kısmı 

adamın yüzüne gelerek birazcık çizer. Bunun farkında 

olan Peygamberimiz elindeki sopayı o kişiye verir ve, 

"İşte yüzüm, gel, sen de benden hakkını al" der.  Fakat 

Resulullah’ı canından fazla seven Sahabe, "Ya 

Resulallah, ben hakkımı helâl ediyorum, sizi 

bağışlıyorum" der ve vazgeçer. 

3-Yukarıda verilen olay peygamberimizin en çok 

hangi yönünü gösterir? 

a) İnsanlara değer verdiğini b) Danışarak iş yaptığını 

c) Sözünde durduğunu         d) Adaletli olduğunu 

“Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, 

hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir 

sadakadır.” 

4-Yukarıda verilen hadis neyin önemine işaret 

etmektedir? 

a) Eğitimin önemine  b) İmanın önemine 

c) İbadetin önemine d) Ağaç dikmenin önemine 

 

5- Peygamberimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Çevrenin güzelleştirilmesini istemiş, ağaçlandırmaya 

önem vermiştir 

b) Yük hayvanlarına fazla yük yüklenmesini 

yasaklamıştır 

c) Hayvanlara yönelik her türlü eziyetin haram olduğunu 

belirtmiştir 

d) Çevre temizliğini önemsememiştir.  

6- Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi 

bizim için örnek değildir?  

A) İnsanlara değer vermesi  B) Verdiği sözde durması 

C) Güvenilir olması  D) Yetim olması 

 “... Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz 

sorumluluk gerektirir.” (İsrâ S. – 34) ayetinde  

7-Müslümanlardan hangi davranışı yapmaları 

istenmiştir? 

A) Sözünde durmak   B) Sabırlı olmak 

C) Yardımsever olmak   D) Zamanı iyi kullanmak 

“Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü 

yerine getirirler. Şahitliklerinde de dürüsttürler.” 

(Mearic S. – 32-33)  

8-Yukarıdaki ayetinde aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Emaneti korumak   B) Şahitlikte dürüst olmak 

C) Akrabayı korumak   D) Verilen sözü yerine getirmek 

9- Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın 

özelliklerinden değildir? 

A) Emanete ihanet etmez    

B) Kimsenin arkasından konuşmaz  

C) Verdiği sözde durmaz   

 D) Doğruluktan ayrılmaz 

Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını 

görmüş, çocuğu çağırarak “niçin taş atıyorsun” diye 

sormuştur. Çocuğun “Hurma toplamak için, canım çok 

hurma yemek istedi” cevabı üzerine de “Yavrum sakın 

taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al 

ve ye“ demiştir.  

10-Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı 

aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir? 

a) Düzeltmeye çalışma      b) Ceza verme 

c) Seçilebilecek bir başka yol gösterme   

d) Nedenini sorma 
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I.   Hz. Muhammed (sav) insanlarla selamlaşır ve 

tokalaşırdı 

II. Biriyle konuşurken sözünü kesmez ilgiyle dinlerdi 

III. Alacağı kararlarda her zaman adaletli davranırdı 

IV. Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı  

11- Yukarıdaki ifadelerden hangileri Hz. Muhammed 

(sav)’in insanlara verdiği değeri açıkça gösterir? 

a) I-II          b) I-IV      c) II-III        d)III-IV 

12- Hz. Muhammed (sav) sözünde, davranışında ve 

düşüncesinde, doğru ve güvenilir bir insandı.  Herkese 

karşı sevgi ve merhametle doluydu.  İnsanlarla 

selamlaşır, tokalaşır ve halini hatırını sorardı. 

Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed (sav)’in 

aşağıda verilen hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? 

a) İnsanlara değer vermesinden    

b) İnsanlara karşı merhametli olmasından 

c) Güvenilir bir insan olmasından   

d) Çalışkan ve zeki bir insan olmasından 

13- İnsanlar Hz. Muhammed (sav)’e mallarını emanet 

eder, O’nun söylediklerine inanır, hatta bazı olaylarda 

O’nu hakem tayin ederlerdi. 

Yukarıda Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen 

hangi özelliği anlatılmaktadır? 

a)İnsanlara değer vermesi b)Cesareti   

c) Güvenilirliği   d) Hoşgörüsü 

14- Hz. Muhammed hicret ettiğinde Medine’de Arap ve 

Yahudi kabileleri vardı. Araplardan bazıları Müslüman 

olmuş bazıları ise geleneksel dinlerini putperestliği 

sürdürüyordu. Hz. Muhammed, tüm bu gruplar arasında 

barış ve güven ortamını sağlayan bir antlaşma 

gerçekleştirdi.  

Bu olay Hz. Muhammed’in en çok hangi yönünü 

ortaya koymaktadır? 

a) Toplumsal barışa önem vermesi  

b) İnsanların eşitliğini öne çıkarması 

c) Zaman ve ortamı iyi değerlendirmesi   

d) Güvenilirliği ile tanınması 

15- Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimizin, 

Mekke’de yaşayan hiç kimseye zarar vermemesi onun 

hangi özelliğini gösterir? 

  a)Güvenilirliğini  b)Sabırlılığını   

  c)İnsan sevgisini  d)Kardeşliğini 

 

16- Kur'an-ı Kerim'in önerdiği yardım etme 

biçiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A)  Karşılık beklemeden yapılmalıdır.  

B)  Gösterişten uzak yapılmalıdır. 

C)  Kimseyi incitmeden yapılmalıdır.  

 D)  Herkese ilan edilerek yapılmalıdır. 

17- "Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve 

yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak 

adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister 

fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse 

adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer 

dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, 

şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır." (Nisa 

Suresi–135) ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 

çıkarılabilir? 

A) Ana-Baba aleyhine şahitlik edilmemelidir 

B) Şahitlikte adalete uyulmalıdır 

C) Şahitlik etmekten kaçınılmalıdır. 

D) Şahitlikte yalan söylenebilir. 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hayvan 

haklarıyla ilgili ortaya koyduğu prensiplerden biridir? 

A) Hayvanlara merhamet gösterilmemelidir. 

B) Hayvanlara eziyet ve işkence edilmemelidir. 

C)  Beslenme ve temizliklerine dikkat edilmemelidir. 

D) Hayvanlar kulakları yakılarak veya kesilerek 

işaretlendirilmelidirler. 

19- “Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının 

farkında değiller.”  

 Yukarıda peygamberimizin sözleri verilmiştir. Bu 

sözleri onun hangi özelliğini gösterir? 

A) Cesaretli oluşunu   B) Danışarak iş yaptığını 

C) Merhametli oluşunu   D) Hoşgörülü oluşunu  

20- Hz. Muhammed (sav) peygamberlik görevini yerine 

getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de 

bizzat yaşamıştır. 

 Buna göre Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik 

görevinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi 

gösterilebilir? 

a- İnsanlar arasında eşitlik sağlamak 

b- Siyasi birlik sağlamak 

c- İnsanlara her konuda örnek olmak 

d- İnsanların refah düzeyini artırmak 
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1- Hz. Muhammed (sav) aşağıdaki hangi 

davranışıyla cesaretli olduğunu göstermiştir? 

a.  Bir kişiyle konuşurken yüzünü başka yöne 

çevirmez, ilgiyle dinlerdi. 

b.  Hayvanların da hakları olduğunu insanlara 

öğretir, hayvanlara iyi bakmalarını öğütlerdi. 

c.  Hayvanlara taşıyabileceklerinden fazla yük 

yüklememelerini ister, kendisi de öyle yapardı. 

d.  İnsanları Allah’a inanmaya davet ettiğinde 

karşılaştığı güçlüklere göğüs gerer, davasından 

vazgeçmezdi. 

“Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber 

gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır 

gelir.  O size düşkündür”(Tevbe suresi.128) 

2-Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed (sav)’in 

hangi yönü vurgulanmaktadır? 

a- İnsanlara olan sevgisi ve merhameti  

b- İnsanlara karşı sabırlı olması 

c- İnsanlar arasında eşit muamele etmesi  

d- Her zaman hakkı gözetmesi 

Hz. Muhammed (sav)’e inanmayanlar bile 

anlaşmazlıklarını O’nun çözmesini isterlerdi. 

3-Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliği onları 

böyle davranmaya yönlendirmiştir? 

a. Hoşgörüsü   

b. Her zaman hakkı gözetmesi 

c. Merhametli olması   

d. Cesareti 

I. Hz. Muhammed (sav) kendisine ve ailesine zaman 

ayırırdı 

II. Hz. Muhammed (sav) zamanı çok iyi 

değerlendirir, hiçbir işini ertelemezdi 

III. Boş durmayı ve boş işlerle uğraşmayı sevmezdi 

IV. İnsanlar arasında ayrım yapmaksızın görüşlerini 

alır, ona göre karar verirdi. 

4- Yukarıdaki ifadelerden hangisinde Hz. 

Muhammed (sav)’in işlerini danışarak yaptığı 

anlaşılır? 

a. I       b. II   

c. III          d.  IV 

 

 

 

5- “İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır”Hz. 

Muhammed (sav) yukarıdaki sözüyle insanlara 

aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalarını 

öğütlemektedir? 

a.İnsanlar arasında iş bölümü yapmayı  

b.  İnsanlara eşit davranmayı 

c.  Zamanı iyi değerlendirip, planlı çalışmayı  

D-İnsanların işlerine yardımcı olmayı 

“Affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırış 

etme.”(Araf suresi, 199) 

6-Bu ayetle Hz. Muhammed (sav)’den hangi 

şekilde davranması istenmiştir? 

a. Adil olması  b. Hoşgörülü olması  

c. Çalışkan olması d. Güvenilir olması 

7- Hz. Muhammed (as)’ nin hoş görüsü ile ilgili 

olarak hangisi söylenemez? 

a) İnsanların bireysel hatalarına karşı hoşgörülü 

davranırdı. 

b) Kendisine kaba davrananlara karşı hoşgörülü 

davranırdı. 

c) Dini insanlara anlatır, kabul etmeyenlere karşı 

hoşgörülü davranırdı. 

d) İslamiyet’e ve Müslümanlara düşmanlık edenlere 

karşı hoşgörüyle davranırdı 

 En’am suresi 33. ayetinde “Biliyoruz onların 

dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni 

yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah ‘ın 

ayetlerini inkar ediyorlar”  

8-Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen 

peygamberimizin özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Hoşgörülü olması     

B) Güvenilir olması       

C) İnsanlara dini tebliğ(ulaştırıp açıklaması) etmesi  

D) Merhametli olması 

9- Farklı düşünce ve davranışları anlayışla 

karşılayarak, saygı göstermek, öfkeye kapılıp 

cezalandırmamak anlamına gelen güzel huy 

aşağıdakilerden hangisidir. 

  A- Hoşgörü B- Alçakgönüllülük  

  C- Dürüstlük D- Ağırbaşlılık 
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10- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 

tavsiyelerinden biri olamaz? 

A- Sana Gelmeyene git     

B- Sana vermeyene ver  

C- Kötülüğe kötülükle karşılık ver   

D- Kötülük yapana iyilik et 

11- Aşağıdaki ayet ve tarihi gerçek İslam dininin 

hangi yönünü ortaya koymaktadır? 

I-"...Ki bunların işleri daima aralarında istişaredir 

II-Dört Halife Müslümanların seçmeleriyle işbaşına 

gelmişlerdir.   

A- İslamiyet halkın görüş ve hür düşüncesine çok 

önem verir. 

B- İslamiyet’te seçenlerle seçilenler birbirlerine 

daima saygı gösterirler.  

C- İslamiyet’te her ferd devlet idaresinde söz 

sahibidir. 

D- İslamiyet’te kanunlar önünde herkes eşittir, hiç 

kimsenin ayrıcalığı yoktur.  

12- Hz. Ayşe kendisine sorulduğunda 

Peygamberimiz ahlakı için; Aşağıdakilerden 

hangisinden ibarettir demiştir? 

  A- Sabırdan B- İtaatdan  

  C- Kurandan D- Adaletten 

On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes 

(r.a.) diyor ki: “ Peygamberimiz bana hiçbir gün “ öf 

” bile demedi. Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, 

yapmadığım bir iş için niye yapmadın diye beni 

azarlamadı. ”   

13-Enes (r.a.)’nın bu sözü Hz. Muhammed 

(a.s)’nin hangi özelliği ile ilgilidir 

 A- Cesaretli olması B- Sabırlı olması  

 C- Hoşgörülü olması D- İnsanlara değer vermesi 

 Hz. Muhammed (sav) sözünde davranışlarında ve 

düşüncelerinde, doğru güvenilir bir insandı. Herkese 

karşı sevgi ve merhametle doluydu. İnsanlarla 

selamlaşır, tokalaşır ve hallerini sorardı.  

14-Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed (sav)’in 

hangi özelliğinden bahsedilmemiştir. 

A- İnsanlara değer vermesinden 

B- İnsanlara karşı merhametli olmasından  

C- Güvenilir sir insan olmasından 

D- Çalışkan ve zeki bir insan olmasından 

15- Aşağıdaki ifadelerde Hz. Muhammed ( sav )’ 

in aşağıda verilen hangi özelliğine hiç 

değinilmemiştir. 

l-  Hz. Muhammed (sav) komşularına karşı 

daima cömert, kibar ve saygılıydı. 

ll-  Çocuklarla oynar, olarla ilgilenir ve çeşitli 

hediyeler verirdi. 

lll-  Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, 

arkadaşlarına cesaret verirdi. 

A- İnsan sevgisi  

B- İnsanlara saygısı  

C- Olaylar karşısındaki cesareti   

D- İşlerini danışarak yapması 

16- Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda 

aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi 

beklenir? 

A- Düşkünlere yardım etme  

B- Toplumsal suçları bağışlama  

C- Farklı düşüncelere saygı gösterme  

D- Duygu ve düşünceleri paylaşma 

 Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “ Beş şey gelip 

çatmadan önce, bu beş şeyin kıymetini bilin;  

1- Ölüm gelmeden önce hayatın  

2- Hasta olmadan önce sağlığın  

3- İhtiyarlamadan önce gençliğin  

4- Fakirlikten önce zenginliğin  

5- Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin;  

17-Peygamberimiz burada hangi güzel ahlaka 

vurgu yapmaktadır? 

A- Danışarak iş yapmak B- Sabırlı olmak  

C- Zamanı değerlendirmek D- Hakkı gözetmek   

18-Hz. Muhammet’in (sav) Medine’de yaptırdığı 

mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz 

Müslüman öğrenciler için ayırmış olması İslam 

Dininin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? 

A- İlme verdiği önemi   

B- Fakirleri koruduğunu 

C- Kimsesizleri koruduğunu  

D- Yardımlaşmaya verdiği önemi 
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I.   Hz. Muhammed (sav) insanlarla selamlaşır ve 

tokalaşırdı. 

II.  Birisiyle konuşurken sözünü kesmez ilgiyle 

dinlerdi. 

III. En büyük nimet olarak bildiği zaman’ı çok iyi 

değerlendirirdi.  

IV. Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı. 

1- İfadelerden hangileri Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in 

insanlara değer verdiğini gösterir? 

A-) I-II    B-) I-IV    

C-) II-III    D-)  III-IV 

2- Peygamberimiz(s.a.v.) bir hadis’i şeriflerinde “ 

Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen kimse 

değildir. Öfkelendiğinde öfkesine hâkim olandır” 

buyurmuştur. Bu hadis bize neyi öğretir? 

A) Güçlü olmayı  B) Sabırlı olmayı   

C) Merhametli olmayı  D) Hakkı gözetmeyi  

3- “Hz. Peygamber efendimiz, kendisi bizzat 

hicret ederken bindiği devenin parasını ödemiş, 

Mescidi Nebi’nin yapımında omzu yara olacak 

şekilde çalışmış, bazen üzülmüş ve bazen 

sevinmiştir.” Verilen bilgilerden yola çıkarak 

aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış yapmış 

oluruz? 

a) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat bize 

örnek olarak gönderilmiştir. 

b) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat 

Allah’tan vahiy almaktadır. 

c) Peygamberimiz de bizim gibi insandır, fakat o 

Meleklerle aynı yaratılışa sahiptir. 

d) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat onun 

adını saygıyla anmamız gerekir 

4- “Müjdeler olsun,sen sözün doğrusunu 

söylersin,emanete riayet edersin,akrabanla 

ilgilenirsin,güzel ve iyi ahlaklısın sebat et .....” 

sözlerini Hz.Hatice Hz.Peygamber(SAV)’e hangi 

olay üzerine söylemiştir. 

A-Hz.Hatice ile evlendiklerinde   

B- İlk vahyin gelişinde 

C-Miraç olayından sonra    

D-Hz.Hatice vefatından önce 

 

5- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e"Emin" 

lakabı verilmesinin nedeni hangisidir?  

A)Güvenilir olması  B)Zeki ve akıllı olması  

C)Güzel konuşması  D)Günah işlememesi  

6- “Müslüman herkesin elinden ve dilinden emin 

olduğu kimsedir.” Peygamberimizin burada 

anlatmak istediği insan modeli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Olaylara sessiz kalmak.    

B)Bildikleriyle amel etmek     

C)Çevresine güven vermek  

D)Herkesle uzlaşmak   

Hz. Muhammed bir peygamber olarak diğer 

insanlardan daha akıllı ve zekiydi. Buna rağmen Uhud 

ve Hendek savaşlarında, savaşın nasıl yapılacağı gibi 

konularda arkadaşlarının görüşlerini almıştır. Yine 

kızlarını evlendirirken önce onların görüşlerini 

almıştır.  

7-Hz. Muhammed bu davranışlarıyla öncelikle 

aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermiştir? 

A)Çalışkan olmanın    

B)Başkalarının düşüncesine değer vermenin 

C)Kadınlara değer vermenin  

D)Arkadaş çevresini genişletmenin 

Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük 

üzücü olaylara neden olur. “Hep ben bilirim; benim 

dediğim olacak.” Diyerek başkaları üstünde egemenlik 

kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol 

açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine 

koyarak düşünmesi gerekir. İşte ahlakın özü budur. 

8-Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada 

bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir? 

A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın. “ Bizi 

aldatan bizden değildir” 

B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de 

bakmalısın. 

C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın. 

D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini 

benimsemelisin. 
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“ Bizi aldatan bizden değildir ”   

“ Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların 

güvende olduğu kimsedir” 

9- Hz. Muhammed’in (SAV) sadece yukarıdaki 

hadisi şeriflerinden aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Müslüman başkalarının aleyhine konuşmaz  

B) Müslüman her işinde dürüsttür                        

C) Müslüman başkasına sıkıntı ve eziyet verecek 

davranışlarda bulunmaz 

D) Müslüman çalışkan olur 

10- “ Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi 

ol” (Mevlana) sözünde anlatılmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlara karşı ikiyüzlü olma   

B) Kendini başkalarından büyük görme 

C) Görüntüne dikkat et     

D) Her yerde görünme 

11- Hz. Muhammed’in (SAV) “ Hiç kimse kendi 

elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir 

lokma yememiştir” sözünden aşağıdaki yargılardan 

hangisi çıkarılamaz? 

A) Hz. Muhammed (SAV) dilenciliği hoş 

karşılamamıştır 

B) Muhtaçlara yardım etmek erdemli bir davranıştır                                

C) Helal kazanç en hayırlı kazançtır  

D) Geçimini sağlamak için çalışmak gerekir 

“ Şüphesiz yaşamımız zorluklarla doludur. Ama 

olaylara dikkatli bakarak onların çözülecek yanlarını 

görür, sabırla ve azimle çalışır, iyimser de olursak 

üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Çünkü 

yaşamın zorlukları, insanlar için aşılması gereken 

basamaklardır. Bu konuda en güzel örneği 

peygamberler oluşturur. Örneğin Hz. Eyüp sabrın 

timsalidir. O, bütün vücudunu saran hastalıklara karşı 

sabretmiş ve kazananlardan olmuştur” 

12-Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) İnsan hayatı zorluklarla doludur 

B) Karşımıza çıkan zorlukları sabırla aşmalıyız                        

C) Sabır konusunda en güzel örnekler 

peygamberlerdir 

D) Yapılması zor olan işlerden vazgeçmeliyiz  

“ Allah’ım tembellikten ve boş vakit geçirmekten 

sana sığınırım” “ Elinizde bir ağaç fidanı varsa 

kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikmeye 

vaktiniz varsa mutlaka dikiniz”  

13-Bu iki hadisi şerifte peygamberimiz Hz. 

Muhammed (SAV) neyi vurgulamak istemiştir? 

A) İnsana değer vermesi  B) Sabırlı olması 

C) Hoşgörülü olması      D) Zamanı iyi değerlendirmesi  

14- Peygamberimiz: “Bir kimse, kendisi için 

istediği şeyi başkası için de istemedikçe mümin 

olamaz.” buyurmaktadır. Aşağıdaki yargılardan 

hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi en 

doğru şekilde ifade etmektedir?    

A-Mümin olmak için gereken özelliklerden bir tanesi 

de, kişinin kendisi için istediğini başkası için de 

istemesidir. 

B-İnsan önce kendi isteklerini karşılamalıdır.   

C-Mümin olmak, hem kendine hem de başkalarına bir 

şey istemekle mümkündür. 

D-Her mümin, kendisi ve başkaları için bir şeyler 

istemelidir. 

15- Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanda 

bulunması gereken özellikler arasında sayılmaz? 

a. Sözünde durması    

b.Dürüst olması  

c.Emanete ihanet etmesi   

d. Yalan konuşmaması 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez 

islam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın 

ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu 

söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana 

inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” 

dediler.  

16-Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu 

hangi yönüyle daha çok etkilediği anlaşılmaktadır? 

A) Çalışkanlığı  

B) Sevgisi  

C) Güvenirliği  

D) Adaletliliği 
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Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin 

özelliktir. İnsan, akıl sayesinde düşünebilir, doğruyu 

yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İnsan iyi olanı 

anlama ve onu tercih etme yeteneğine sahiptir. Bu 

nedenle varlıklar arasında tercihlerinden sorumlu 

tutulan tek varlık da insandır. 

1) Yukarıdaki paragraftan hareketle 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A-) Aklı olmayanın dini sorumluğu da yoktur 

B-) Yaratılan bütün varlıkların belli bir 

sorumluluğu vardır 

C-) Canlılar arasında en ahlaklı varlıklar, 

insanlardır 

D-) Akıl düzeyleri, iyi insan olmak için önemli 

bir etkendir. 

 

…………… doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. 

Kur’an ergenlik çağına giren yani doruyla yanlışı 

ayırabilen her insana ……………….. yüklemiştir. Allah, 

bilgiye ve bilgili olmaya önem vermiş, bir düşünceye, 

inanışa körü körüne bağlanmaya yani …………….. karşı 

çıkmıştır. 

2) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 

A) Akıl- irade- bağnazlık    

B) Akıl- sorumluluk- taassub 

C) Sorumluluk- taassub- akıl   

D) Akıl- taassub- sorumluluk 

 

“ Aklı olmayanın dini sorumlulukları yoktur” Hadisi 

Şerif  

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ifadeyle 

örtüşür. 

A)Akıllı hareket etmemiz gerekmektedir. 

B)Akli dengesi yerinde olmayan 

davranışlarından sorumlu değildir.  

C)Akıllı olan herkes aynı zamanda dindardır. 

D)Akıllı olan insanın başka hiç bir şeye 

ihtiyacı yoktur. 

 

4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A)Kuran’ı aklımızı kullanarak anlayabiliriz.   

B)Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu 

tutar. 

C)Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine 

getirebilirler.  

D)Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından 

sorumludur 

 

 

 

5) Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A)Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar. 

B)Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar 

C)Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar. 

D)Bütün canlıların ortak özelliğidir. 

6) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli 

özellik nedir? 

A-Konuşabilir olmasıdır    

B-Akıllı ve düşünebilir olmasıdır. 

C-Aile hayatı kurabilmesidir.   

D-Solunum yapabilmesidir 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi akıl nimetinin 

insana sağladığı faydalardan birisi değildir? 

A-İnsan iyiyi – kötüyü akıl sayesinde algılar 

B-Karşılaştığı güçlüklerle mücadele edebilir 

C-Kötü Alışkanlıklara başlamasını sağlayabilir. 

D-Yaşadığı uygarlığa katkı sağlayabilir. 

 

Yüce Allah insanı en güzel şekilde 

yaratmıştır. İnsan aklıyla düşünerek hareket 

eder. Ancak yanlış davranışlarda da 

bulunabilir. Böyle durumlarda hatasının 

farkına varıp özür dilemesi gerekir. Bu durum 

insanı küçük düşürmez. 

8) Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 

hangisine varılamaz?  

A) İnsan kusursuz bir varlık değildir.  

B) Yapılan yanlışta ısrar etmemek bir 

erdemdir. 

C) Düşünerek hareket eden kişi hiç hata 

yapmaz  

D) Özür dilemek, yapılan hatadan dolayı 

karşısındakinin gönlünü almaktır. 

 

“İnsan; düşünen, araştıran, sorgulayan bir 

varlıktır. Kendisinin, ailesinin, canlı ve cansız 

varlıkların nasıl meydana geldiğini merak 

eder. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak 

ister.”  

9) Bu durum aşağıdakilerden hangisini 

doğrulamaktadır? 

A)İnsanın akıllı bir varlık olduğunu 

B) İnsanın yaratıcılık özelliğini 

C)Kâinatta düzenli işleyen bir dengenin 

olduğunu 

D) İnsanın kâinatta olup biten her şeyi 

bildiğini 
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İnsanın, çevresinde olan şeyleri inceleme arzusunda 

olması, Evren nasıl oluşmuştur? İnsan nasıl 

yaratılmıştır? Bulut, yağmur, rüzgar nasıl 

oluşmuştur? …vb.  

10) soruların cevaplarını merak etmesi onun 

hangi özelliğinin bir sonucudur? 

A) Duygusal bir varlık olmasının 

B) Görme ve konuşma özelliğinin 

C) Beş duyu organının olmasının 

D) Akıllı ve düşünen bir varlık olmasının 

 

Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar 

Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir 

Mehmet: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz. 

Derya: Özgürce seçimlerinden insan sorumlu olmaz 

11) Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması 

doğrudur? 

A) Sadece Ahmet    

B) Mehmet ve Ahmet 

C) Ahmet ve Derya    

D) Sadece Aslı  

 

12) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur. 

B) Dini sorumluluğun ön şartı akıldır. 

C) Duyularımız ve aklımızla doğruları 

bulamayız. 

D) Bilgisizce taklit, insanı taassuba 

götürür. 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi akılla ilgili doğru 

bir yargıdır?    

A) Dini yükümlülük için akla ihtiyaç 

yoktur.  

B) Akıl her zaman dinle çelişir.   

C) Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır.  

D) Akıl ve dinin birbirine ihtiyacı yoktur. 

 

 Ayşe, 17 yaşında bir lise öğrencisidir.  

 Babası Abdullah Bey, geçirdiği iş kazası 

sonrası bir bacağını kaybettiği için malulen 

emekli olmuştur.  

 Annesi Halime Hanım da iki yıldır şeker 

hastasıdır ve tedavi görmektedir.  

 7 yaşındaki kardeşi Mehmet, ise daha bu yıl 

okula başlamıştır. 

14) Yukarıda verilen bilgilerin ışığında hangisine 

dinimizde sorumluluk yüklenmemiştir? 

A) Ayşe’ye    

B) Abdullah Beye  

C) Halime Hanıma   

D) Mehmet’e 

15) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Akla karayı seçmek 

B) Akıl yaşta değiş baştadır. 

      C) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 

       D) Akıl akıldan üstündür. 

 

16) Dini sorumluluğun şartı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Müslüman olmak     

B) Akıllı ve ergen olmak  

C) Bir İslam ülkesinde yaşamak   

D) Kur’an-ı Kerim’i bilmek 

 

“ (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, 

ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt 

alsınlar diye indirdik.” 

17) Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin 

sebebi nedir? 

A) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması 

B) İnsanların istediği her şeyi 

yapabilmesi 

C) Herkesin kendi arzusuna göre 

davranması 

D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt 

almaları 

 

18) "Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve 

aklı olanlar ders alsınlar diye sana 

indirdiğimiz mübarek kitaptır.'' Ayetine 

göre Kur’an’ı göndermesindeki asıl amaç 

nedir? 

A) Ramazan ayında okunsun diye   

B) Mezarlık ziyaretlerinde okunsun diye 

C) Sadece okunsun ve sevap kazanılsın diye 

D) Okunup anlaşılsın ve hayata geçirilsin diye 

 

“ Kuran; hayatın anlamı, yaratılışın amacı ve 

öldükten sonra yeniden diriliş gibi temel 

konularda bilgiler verir. Bizlerden bu 

bilgilerle, değişen ya da gelişen hayat 

şartlarına uygun çözümler getirmemizi 

bekler. “ 

19) Yukarıdaki açıklamaya göre Kuran bizlerden 

ne istemektedir? 

A) Aklımızı kullanarak bilgi üretmemizi 

B) Geçimimizi temin ederek kendimizi 

düşünmemizi 

C) Geçmişte oluşturulan çalışmalarla 

yetinmemizi 

D) Karşılaştığımız problemlere kaderdir 

deyip boyun eğmemizi 
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Kuran’ı Kerim’de Allah pek çok ayette 

“Düşünmüyor musunuz?”, “Akletmiyor 

musunuz?” diye sorarak bizzat düşünmeyi 

emretmiştir. İnsana aklını en iyi şekilde 

kullanmasını teşvik eden yüzlerce ayet, 

Kuran’ın akla ve ilme verdiği önemi 

göstermektedir. Kuran’a göre bilgili olmak ve 

bilerek yapmak gerçek bir erdemdir. Bu 

konudaki ayetlerden biri de … 

1) Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki ayetlerden 

hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü 

bozulmaz? 

A) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri 

öğüt alır” 

B) ”Andolsun, size öyle bir kitap indirdik 

ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.  

C) ” Fayda vermeyen ilimden Allah’a 

sığınırım.” 

D) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın 

şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve 

kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” 

 

Kuran insanları düşünüp araştırmaya teşvik 

etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’de herhangi bir 

konudaki değişik düşünce ve yorumlara daima 

açık olmuştur. 

2) İslam’ın bakış açısı aşağıdakilerden hangisine 

yol açmaz. 

A) Bağnazlığın artmasına 

B) Bilimsel çalışmaların gelişmesine  

C) Din anlayışındaki farklılıkların doğmasına 

D) Hoşgörünün yaygınlaşmasına 

 

“ De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 

Doğrusunu ancak akıl sahipleri hakkıyla 

düşünür.” 

3) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Bilenler bilmeyenlerden daha üstündür. 

B) Akıllı olan kişiler doğruyu düşünebilir. 

C) Allah aklımızı kullanmamızı ve düşünmemizi 

ister 

D) Aklı olmayan kişiler dinin emir ve 

yasaklarını anlayabilirler 

 

 

4) İslam dininin ana kaynağı hangisidir? 

a) Kur'ân-ı Kerîm  b) Günlük hayat  

c) Din adamları  d) Akıl 

 

 

Kur’an okurken bir şey dikkatimi çekti. Pek çok 

ayette aklın kullanılması, ders alınması, düşünülmesi 

öğütlenmektedir. 

5) Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi bu 

açıklamaya uygun bir örnek değildir? 

A) “Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki 

kurtuluşa eresiniz.” 

B) “İman edip sâlih ameller işleyen 

kimseler için mağfiret ve bol rızık 

vardır.” 

C) “Doğrusu ancak aklı sahipleri öğüt alır” 

D) Göklerin ve yerin yaratılışında akıl 

sahipleri için dersler vardır 

 

“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize 

verdi. Bütün yıldızlar da… Sizin hizmetinize verilmiştir. 

Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için 

ibretler vardır.” 

6) Ayetinin bize verdiği mesaj aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Bilgi olmadan bilim olmaz. 

B) Din ve bilim insanı özgürleştirir. 

C) Kur’an aklımızı kullanmamızı ister. 

D) Akıl, dini sorumluluğun ön şartıdır. 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki 

bilgi edinme yollarından biri değildir? 

A) Rüyalar   B)Vahiy   

C) Duyu organları   D) Akıl 

 

1)Bilgi insanı gerçeğe ulaştırmalıdır. 2) Peygamberimiz 

“Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım” 

buyurmuştur. 3) Bilgi, düşüncenin ürünüdür. 4) Buna 

göre bizler de kendimize, doğaya, çevreye ve bütün 

insanlığa faydalı olacak bilimsel çalışmalara 

yönelmeliyiz. 5) İnsanlara ve doğaya zarar verecek 

faydasız çalışmalardan kaçınmalıyız. 

8) Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü 

bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  

 

9) “Cahile laf anlatmak, deveye hendek 

atlatmaktan zordur”, sözünün anlamı nedir? 

A) Bilgisiz ve anlayışsız kimselere bir konuyu 

açıklamak neredeyse imkânsızdır. 

B) Develer çölde yaşayan anlayışsız varlıklardır. 

C) Cahil, eğitim almamış kimselerdir. 

D) Cahillere bilgi vermeye çalışmamalıyız, çünkü 

anlamazlar. 
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10) “Ey inananlar, size fasık (bozguncu) bir adam 

bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. 

Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük 

edersiniz de sonra yaptığınıza pişman 

olursunuz”  (Hucurat 6 ) ayeti Kur’an’ın en çok 

hangi yönüne örnek gösterilebilir? 

a)Kur’an, doğru bilgiye önem verir  

b)Kur’an, aklımızı kullanmamızı ister 

c)Kur’an, ibadet kurallarını açıklar  

d)Kur’an, rabbimizi bize tanıtır  

 

“ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber 

getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa 

bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük 

edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman 

olursunuz.” Hucurat suresi 6 

11) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi 

yukarıda verilen ayete ters düşer? 

A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu 

araştırmak 

B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra 

kabul etmek 

C) Doğru bilgiye önem vermek 

D) Elde edilen bilgileri olduğu gibi kabul 

etmek 

 

12) “Bilmediğin şeyin ardına düşme!” (İsrâ, 36) 

Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın 

seçenek hangisidir? 

A) Okuduklarımızı olduğu gibi kabul 

etmeliyiz. 

B) Kültürümüzü artırmaya çalışmalıyız. 

C) Davranışlarımızda doğru bilgiye 

dayanmalıyız.  

D) Bildiğimiz konularda kararlı olmalıyız. 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 

farklıdır? 

I-"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 

mu?" (Zümer Suresi-9) 

II- "Allah her şeyi bir ölçüye göre 

yaratmıştır." (Kamer Suresi-49) 

III- "İlim öğrenmek kadın erkek her 

Müslüman'a farzdır." (Hz. Muhammed) 

IV- "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi 

olurum." (Hz. Ali) 

A-I   B-II    

C-III   D-IV 

 

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın doğru 

bilgiye önem vermesinin nedenlerinden 

değildir? 

A-İnsanın doğru davranışlar geliştirmesini 

ister. 

B-İnsanın Atalarının geleneklerine düşünmeden 

uymasını ister 

C-İnsanın doğru inanç sahibi olmasını ister. 

D-İnsanın hayatı doğru anlamlandırmasını 

sağlar 

 

“ Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu 

gibi; aklında doğru düşünüp karar verebilmesi 

için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. “  

15) Yukarıda ifade edilen görüşle aşağıdakilerden 

hangisi bir paralellik göstermektedir? 

A) Araştırmadan, incelemeden bir görüşü kabul 

etmemeliyiz. 

B) Zan ve tahmine dayalı ilimlere öncelik 

vermeliyiz. 

C) Doğru bildiğimiz şeyler bizim için değişmez 

olmalıdır 

D) Atalarımızdan gördüğümüz her şey doğrudur. 

 

16) “Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu 

gibi aklın da doğru düşünüp karar verebilmesi 

için doğru bilgiye ihtiyacı vardır” sözünden 

aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? 

A) Doğru bilgi insana gerçeği gösterir. 

B) Her bilgi doğrudur; nerede bulunursa orayı 

aydınlatır. 

C) Doğru bilgi insan düşüncesine yol gösterir. 

D) Doğru bilgiden yoksun olanlar doğru karar 

veremezler. 

 

17) Sevgili peygamberimiz (sav.) bir hadislerinde “ 

ilim Müslüman’ın yitik malıdır, nerede bulursa 

onu alır “ ifadeleriyle öncelikli olarak neyi 

ifade etmek istemiştir? 

A) Müslüman ilmi malı gibi sevmelidir  

B) Müslüman ilme önem vermeli, nerede olursa 

olsun öğrenmeye çalışmalıdır  

C) İlim için yolculuk yapmadıkça ilme ulaşamayız.  

D) İlmi kaybettiğimizde onu bulmaya çalışmalıyız  

 

18) Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin 

özellikleri arasında yer almaz? 

A) Sahibini gerçeğe ulaştıran bilgidir.  

B) Şüphelerden uzaktır. 

C) Zan ve tahmine dayanır.    

D) Gerçek ve güvenilirdir. 
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“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 

1) İlmi en yüksek rütbe kabul eden dinimiz, 

bununla aşağıdaki kötülüklerden hangisini 

önlemeyi hedeflemiştir? 

a) Hırsızlık   b) Düşmanlık  

c) Cehalet  d) Tembellik 

2) Doğru bilgiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

a- Doğru bilgi gerçek olmalıdır.    

b- Doğru bilgi güvenilir olmalıdır. 

c- Doğru bilgi tahmine dayalı olmalıdır.   

d- Doğru bilgi kesin olmalıdır. 

 

Kur’an-ı Kerim’de Allah; Onlara ‘Allah’ın indirdiğine 

uyun’ denildiği zaman onlar ‘Hayır! Biz atalarımızı 

üzerinde bulunduğumuz yolda bulduk’ derler. Ya 

ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış 

idiyseler? ( Yine de bu kötü davranışları yapacak 

mısınız?) 

3) Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti en iyi 

açıklar? 

A) İnsanları değerlendirirken sadece dış 

görünüşleriyle değerlendirmek hatadır. 

B) Örnek aldığımız kişilerin davranışlarını doğru 

yanlış demeden taklit etmek doğru değildir. 

C) İnsan zaman zaman özeleştiri yapabilmeli 

davranışlarını gözden geçirmelidir. 

D) Atalarına saygı duymak insan için bir 

fazilettir. 

 

Peygamber Efendimiz diş temizliğini misvak denilen 

çubukla yapardı. Bu konuda peygamberimiz “Misvak 

kullanmaya devam edin. Çünkü misvak hem ağzın 

temizliğini yapan hem de Allah’ın razı olacağı bir 

şeydir” buyurmuştur.  

Ali, Peygamberimizin bu hadisini öğrenince, dişlerin 

misvakla temizlenmesi gerektiğini, diş fırçası 

kullanmanın doğru olmadığını düşünmüştür. 

4) Yukarıdaki olay göz önüne alındığında 

aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru 

olmaz? 

A) Taassup insanı bilgiden uzaklaştırır. 

B) Atalarımızdan gördüklerimizi olduğu gibi 

kabul etmeliyiz. 

C) Bilinçsizce taklit insana zarar verir. 

D) Bir düşünce, bir inanç araştırmadan kabul 

edilmemelidir. 

 

 

 

 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi taassubun 

sonuçlarından biri olamaz? 

A) Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engeller  

B) Toplumun hak ve özgürlüklerinin ortadan 

kalkmasına neden olur 

C) Özgür düşüncenin gelişmesini engeller  

D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını 

oluşturur 

6) Aşağıdakilerden hangisi bilgisiz taklidin 

sonuçlarından biri olamaz? 

A) Körü körüne bir bağlılık oluşturur 

B) Zamanla kişinin taassuba düşmesine neden olur  

C) Başkalarına karşı hoşgörüsüzlüğü oluşturur  

D) Kişinin inancında bilinçli olmasını sağlar 

 

‘Onlar bir kötülük yaptıkları zaman,’Babalarımızı bu 

yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’derler. De 

ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı 

bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? ’(A’raf 

suresi,28.ayet) 

7) Yukarıda anlamı verilen ayette, dinimizin 

yasakladığı ve hoş karşılamadığı davranış 

biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A-) Adaletsiz davranmak B-) Taassup (Bağnazlık) 

      C-) Dedikodu yapmak       D-) Hırsızlık yapmak 

8) Aşağıdakilerden hangi tutum bağnazlık 

olarak nitelendirilebilir? 

A) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini değiştirmek  

B) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile akmak 

C) Dini inancından dolayı insanları hor görmek   

D) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek 

 

Bir inanışa, bir düşünceye körü körüne, aşırı 

derecede bağlanıp ondan başkasını düşünmeme; tek 

doğrunun kendi bildiği olduğunu iddia etme durumuna 

bağnazlık denir. Kötü bir özellik olan bağnazlıktan 

kurtulmanın yolu bilgi ve aklı kullanmaktır. Dinimiz de 

bizi bağnazlıktan uzak durmamız gerektiği noktasında 

uyarmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum “Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl 

sahipleri öğüt alırlar.” şeklinde açıklanmaktadır.  

9) Yukarıda verilen tanım ve açıklama dikkate 

alındığında aşağıdaki davranışlardan hangisi 

bağnazlık olur? 

A) Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan 

insanları dışlamak. 

B) Dinimizin gereklerini yaşamak ve başkalarını da 

etkilemeye çalışmak 

C) Başkalarının fikirlerine saygı duysak ta kendi 

görüşümüzü savunmak 

D) Farklı düşünceden, farklı dinden olan insanlarla 

da arkadaşlık yapmak. 
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10) Bir düşünce ve inanca aşırı derecede bağlanıp 

başka düşünce ve inanca karşı çıkmaya 

bağnazlık denir. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi bağnazlığın toplumda yol açacağı bir 

olumsuzluktur. 

A) İnsanın dini duygularını güçlendirmesi 

B) Bazı kişilerin öneminin anlaşılması 

C) İnsanların araştırma, öğrenme ve sorgulama 

duygularının kaybolması 

D) Farklı inanç ve düşüncelerin de varlığını 

devam ettirmesi 

 

Dinsel bağnazlık; 

I. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı yok 

eder. 

II. Toplumdaki barışı ve kardeşliği 

güçlendirir. 

III. Ekonomik gelişmeyi hızlandırır 

IV. İnsanlar arasında kin ve düşmanlıkları 

artırır. 

11) Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinsel 

bağnazlığın sonuçlarından değildir? 

A) I ve II.    B) II. Ve III.   

C) I., II. Ve IV.   D) III: ve IV. 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi taassubun 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Bir düşünceye körü körüne bağlanmak 

B) Bilgisizce hareket etmek 

C) Farklı görüşlere değer vermemek 

D) Araştırma ve inceleme yapmak. 

 

13) Aşağıda verilenlerden hangisi taassuptan 

kaynaklanmaktadır? 

A) Düşüncelerin serbestçe ifade 

edilmesi  

B) Yapılan hata ve yanlışlıkların terk 

edilmesi.  

C) Din ve mezhep çatışmalarının artması 

D) Kültürel zenginlik ve canlılığın artması 

 

14) Taassup nedir? 

A) Bilgisizce bir gruba katılmaktır. 

B) Bir görüşü bilinçli bir şekilde savunmaktır. 

C) Bir konuda görüş bildirmektir. 

D) Bir düşünce veya inanca, bağnazca 

bağlanmaktır.  

 

 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi bağnaz bir 

kimseden beklenen davranışlardan biri 

değildir? 

A) Tek bir düşünceye saplanıp kalma 

B) Olayları çok yönlü olarak değerlendirebilme 

C) Hoşgörülü olmama 

D) Başka düşüncede olanlara karşı kin besleme 

Bir fikir, bir düşünce, bir görüş veya bir 

inancın tartışılmadan doğru kabul edilmesi ve 

inatla körü körüne savunulması "bağnazlık" 

olarak adlandırılır. 

16) Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi 

bağnazlık olarak değerlendirilir? 

A)Arkadaşımızın fikirlerini destekleme 

B)Sınıfta konunun tartışılmasını isteme 

C)Arkadaşımızdan fikirleri için destek isteme 

D)Fikirlerimize karşı çıkanlarla ilişkilerimizi 

kesme 

 

17) Aşağıdakilerin hangisi dinsel bağnazlığın 

zararlarından biri değildir? 

A) İnsanın doğruyu görmesine engel olur,  

B) İnsanı hoşgörüsüz yapar,  

C) İnsanlar arasına kin ve nefret tohumları atar,  

D) Bir milletin ilerlemesine katkıda bulunur.  

 

18) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın 

zararlarından biri değildir? 

A) Bağnaz kişi dar düşünceli olur. 

B) Bağnaz kişi kendini geliştiremez. 

C) Bağnaz kişi kendini iyi savunur. 

D) Bağnazlık, toplumda çatışma çıkarır. 

 

19) Bağnazlığı yenmek için aşağıdakilerden 

hangisi yapılamaz? 

A) Herkes kendi düşüncesiyle ilgilenmelidir. 

B) İnsanlar, birbirini anlamaya çalışmalıdır. 

C) Düşünceler sağlam temellere dayanmalı ve 

sorgulanabilmelidir. 

D) Düşünce özgürlüğü yaygınlaştırılmalıdır. 

 

“ Bağnazlık; bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde 

bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumudur.”  

20) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın 

sonuçlarından biri değildir? 

A) İnsanlar arasında güvensizlik yaratır. 

B) Düşünce ve vicdan özgürlüğünün yara almasına 

sebep olur.  

C) Düşünme ve araştırmada kısırlık ortaya 

çıkarır. 

D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını 

oluşturur 
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21) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın 

zararlarından biridir? 

A) Dini açıklar ve aydınladır  

B) İnsanların gruplaşmasına yol açar  

C) Dinin doğru anlaşılmasına yol açar   

D) İnsanların birlik ve beraberlik bilincini 

artırır. 

22) Aşağıdakilerden hangisi Taassubun 

zararlarından birisi değildir? 

A)Kişiyi Cahillikten ve geri kalmışlıktan 

kurtarır 

B)Düşünce ve davranışlarda tarafsızlığı 

engeller 

C)Önyargılı davranmaya sebep olur 

D)Fanatizm, aşırı sevgi veya aşırı nefreti 

körükler 

 

23) Taklit yoluyla elde edilen bilgi hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Bilimsel ilerleme ve gelişmeye katkıda 

bulunur 

B) Özgür düşünceyi engeller. 

C) Başkalarının yönlendirmesine muhtaç 

bırakır.  

D) Zamanla kişiyi taassuba götürür. 

 

“ Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı 

taassupkar olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği 

yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır. “  

24) Mustafa Kemal Atatürk’ün bu görüşüyle 

aşağıdakilerden hangisi çelişir? 

A) Bilim taassubun önüne geçer 

B) Bağnazlık cahilliğin temel sebebidir. 

C) İnsanlara karşı hoşgörülü olunmamalıdır.  

D) Taassuptan kurtulmanın yolu eğitimdir. 

 

25) Aşağıda “Taassup”la ilgili yazılı cümlelerden 

hangisi doğru değildir? 

a- Taassup özgürlüktür.   

b- Taassup ön yargıdır. 

c- Taassup bağnazlıktır.   

d- Taassup bilgisizce taklittir. 

 

26) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın 

zararlarından biridir? 

A) Toplumdaki birlik ve bütünlüğü pekiştirir.   

B) İnsanlar arasındaki sevgi ve hoşgörüyü yok 

eder. 

C) İnsanları doğru davranışlara yönlendirir  

D) İnsanlar arasındaki güven duygusunu artırır 

 

27) Aşağıdakilerden hangisi taassuptan 

kurtulmanın yollarından biri olamaz? 

A) Aklı kullanmak 

B) Öz eleştiri yapabilmek  

C) Doğru bilgiye sahip olmak 

D) Bizlerden farklı düşünen kişilerden uzak durmak 

“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber 

getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden 

bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza 

pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6.ayet.) 

28) Yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek en temel 

mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İman edenlerin kötülük yapmaması gerektiği 

B)Duyduğumuz şeylerin doğruluğunun araştırılması 

gerektiği 

C)Bilmeyerek başkalarına kötülük etmenin günah 

olduğu 

D)İnsanın yaptığı kötülüklerden pişman olması 

gerektiği 

 

I. Kur’an-ı Kerim, evren ve yaratılış hakkında 

düşünmemizi ister. 

II.Kur’an, çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar 

üzerinde düşünmemizi ister. 

III.Kur’an, doğada meydana gelen olaylar üzerinde 

düşünmemizi ister. 

IV.Kur’an, yeryüzündeki mükemmel yaratılışa 

dikkatimizi çeker. 

29) Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek en 

önemli sonuç hangisidir? 

A)Kur’an’ın evrendeki düzenli işleyişe önem verdiği 

B)Kur’an’ın canlı ve cansız varlıkları bütün olarak 

gördüğü 

C)Doğada her an ve sürekli olarak pek çok olay 

meydana geldiği 

D)Kur’an’ın aklı kullanmaya ve düşünmeye çok önem 

verdiği 

“Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını 

takıyorlar. Hâlbuki onların bu hususta hiç bilgileri 

yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz 

hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”(Necm 

suresi, 27-28. ayetler.) 

30) Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki yargılardan 

hangisine varılamaz? 

A)Ahirete inanmayanlar meleklere de 

inanmamaktadırlar. 

B)Zanla hareket etmek, insanı yanlış inanç ve 

davranışlara yöneltebilir. 

C)Ahirete inanmayanlar, kesin bilgiyle değil, zanla 

hareket etmektedirler. 

D)Zan, hiçbir zaman bir bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilemez. 
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1) Kötü alışkanlıklar hakkında verilen aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Genellikle merak ve özentiyle başlar 

B) Zararlarını bilmek bizi kötü alışkanlıklardan 

korur 

C) Dinimizce yasaklanmış olması bizi, kötü 

alışkanlıklardan korur. 

D) Kötü alışkanlıklara karşı duyarsız kalınarak 

yayılması engellenir. 

 

“ Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla 

değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. 

Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir.”(Nisa suresi, 29) 

2) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten 

çıkarabileceğimiz bir yargı olamaz? 

 

A-Hırsızlık, kumar, rüşvet gibi haksız 

kazançlardan uzak durmalıyız. 

B-Helal yollardan kazanç sağlamalıyız. 

C-İslam dinine göre cana kıyma büyük 

günahtır. 

D-Birisine borç verme akıllıca bir davranış 

değildir.  

 

İsmail: Alkol sadece vücuda zararlıdır. 

Fatma: Kumar kazancımıza haram karıştırmaktır. 

Derya: Uyuşturucu maddeler bağımlılık yapar. 

Kerem: Zararlı madde bağımlısı insanlar 

yaptıklarından sorumlu olmaz 

3) Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması 

doğrudur? 

 

A) Sadece Derya B) Kerem ve Fatma 

C) Fatma ve Derya D) Sadece İsmail 

 

İslam dininde kumar oynamak, fal bakmak ve hırsızlık 

kesin olarak yasaklanmıştır. Bu gibi yollardan elde 

edilen kazanç ta haram sayılmıştır.  

4) Buna göre dinimiz aşağıdakilerden hangisini 

tavsiye etmektedir? 

 

A) Kendi el emeği ile göz nuru, alın teri ile 

kazanmayı 

B) Çok para kazanmayı  

C) Başkalarına ait iş yerlerinde çalışmayı 

D) Başkalarının sırtından geçinmeyi 

 

 

 

 

 

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taslar (putlar), 

fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan 

uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve 

kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; 

sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”(Maide 

suresi, 91-92) 

5) Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

 

A)Her türlü fal çeşidi yasaklanmıştır. 

B)Şeytan içki içmemizi, kumar oynamamızı 

istediği gibi namaz kılmamızı da ister. 

C)Kurtuluşa ermenin yolu şeytan işi 

pisliklerden uzak durmaktır. 

D)Şeytan içki ve kumar yoluyla insanların 

arasını bozmak ister 

 

Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar 

sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu 

çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün 

miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları 

düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman 

gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti bu 

hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya 

çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması 

gerekiyordu sonra gazetenin promosyon olarak 

dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya 

haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu 

haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim 

dedi. Sonra düşündü; oh be kurtuldum en iyi coğrafya 

profesörünü bile getirsen bu haritayı aksama kadar 

düzeltemez. Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu 

babasının yanına koşarak geldi ve baba haritayı 

düzelttim artık sinemaya gidebiliriz dedi. Adam önce 

inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler 

içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk; bana 

verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı; İnsanı 

düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti. 

6) Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen 

hangisidir? 

 

A) Dünyanın düzelmesi insanın düzelmesine 

bağlıdır 

B) Dünya hiçbir zaman düzelmez 

C) Kimse dünyanın düzelmesi için uğraşmamalıdır  

D) Dünyamızı korumalıyız 
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Bağımlılık eğilimi gösteren kişilik yapısı özelliklerini 

şöyle sıralayabiliriz: 

Gerçeklerle yüz yüze gelebilecek güçleri yoktur.  

Kendilerine güç gelen durumlardan mücadele ederek 

değil, kaçarak kurtulmak isterler.  

Davranışlarının çoğunda öz denetim değil, kaba güç 

baskındır.  

Aile, toplum ve arkadaş çevrelerinde uyumlu 

davranamazlar. Uyumlu olmak için de bir çaba 

harcamazlar.  

7) Parçaya göre hangisi bağımlı kişilik 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A-Gerçeklerden korkmaları 

B-Öz denetim duygusundan yoksun olmaları 

C-Kolaycı olmaları 

D-Uyumlu davranmaları 

 

İslam dini aklı, canı, malı ve dini korumayı esas almış, 

bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini 

de yasaklamıştır. Buna göre, 

I-Alkollü içki içmek 

II-Kumar oynamak 

III-Uyuşturucu kullanmak 

8) Davranışlarından hangilerinin bu değerlere 

zarar verdiği söylenebilir? 

 

a)I ve II   b)I ve III   

c) I, II ve III   d) II ve III 

 

 

Kur'an-ı Kerim yasaklamıştır.  

Hz. Peygamber de bütün kötülüklerin anası olarak 

nitelemiştir. 

Sinir sistemi ve organların genelinde olumsuz etki 

yaptığı bilimsel olarak ortaya konmuştur. 

9) Parçada aşağıdakilerin hangisinden söz 

edilmektedir? 

 

A)Uyuşturucu ve alkollü içeceklerden 

B)Ocaklar söndüren kumardan 

C)Aileleri dağıtan zinadan 

D)Adalete engel olan rüşvetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Aşağıdaki ayet ve hadisleri yukarıdaki 

güncel haberlerle eşleştirirsek, hangisi 

haberlerle ilgisi olmadığı için tek kalır? 

 

A-“İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”(Hz. 

Muhammed[sas.]) 

B-“Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza ancak 

düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve 

namazdan alıkoymak ister  Artık (bunlardan) 

vazgeçersiniz, değil mi?” (Maide suresi, 91) 

C-“Mallarınızı aranızda haksız ve haram yöntemlerle 

değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Kendi 

kendinizi (haram yiyip haksızlıkta bulunarak) 

öldürmeyin…”(Nisa suresi, 29) 

D-“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya 

hayır(güzel söz) söylesin ya da sussun.” (Hz. 

Muhammed[sas.])  

 

11) Peygamberimizin ifadesine göre 

aşağıdakilerden hangisi “ bütün kötülüklerin 

anası ” dır? 

 

A- İçki içmek   B- Kumar oynamak 

C- Hırsızlık yapmak  D- İsraf etmek 

 

 

“ ................. kişi ve toplum hayatını sarsan büyük bir 

felakettir. Toplum düzenini ve aile mutluluğunu yok 

eder. İnsanları birbirine düşürür, kavga ve 

cinayetlerin işlenmesine hatta trafik kazalarının pek 

çoğunun da başlıca nedenlerindendir. “ 

12) Paragrafta zararları anlatılan kötü 

alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a) Kumar oynamak     

b) Uyuşturucu kullanmak  

c) Alkollü içki içmek    

d) Adam öldürmek 

 

13) Alkollü içki hakkında aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Alkollü içki içerek dostluk ve kardeşlik 

duyguları gelişir. 

B)İçki bütün kötülüklerin anasıdır. 

C)Çoğu içildiği zaman sarhoş eden şeyin az 

içilmesi de haramdır. 

D)Alkollü içki içmek vücut ve akıl sağlığını 

bozar. 
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1) Aşağıdakilerden hangisi dinimizin alkollü 

içecekleri yasaklama nedenlerinden biri 

değildir? 

A) Bağımlılık yapması 

B) Aklın fonksiyonlarını kısıtlaması 

C) İnsanlar arasında anlaşmazlıklara neden olması 

D) İçkinin pahalı olması 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi alkollü içki içmenin 

sonuçlarından olamaz? 

A) İnsanın vücut ve akıl sağlığına zarar verir.  

B) İnsanlar arasında anlaşmazlıklara neden 

olabilir 

C) Trafik kazalarına ve insanlara karşı şiddet 

kullanmaya yol açabilir 

D) İnsanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik 

duygularını geliştirir.  

 

3) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisinin 

anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kötülükler çeşitli gruplar halinde bulunur. 

B) İçkili biri, diğer kötülüklere de sebep olur. 

C) İçki sağlığa zarar verir. 

D) İçki aile içinde kavgalara neden olur. 

 

Alkolik ailelerin içinde yaşadıkları ortam, 

sağlıklı üyeleri olan ailelerin içinde yaşadıkları 

ortamdan önemli farklılıklar gösterir. Alkolik 

aile ortamı genellikle gergin ve güvensizdir. 

Tutarsız ve tuhaf davranışların çok sık 

görülmesi nedeniyle, aile üyeleri –özellikle de 

çocuklar- neyin doğru neyin yanlış olduğunu, 

neyin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini 

anlamakta zorluk çekerler.  

4) Parçaya göre hangisi alkolün zararları 

arasında gösterilemez? 

A-Dikkat yoğunluğunu artırması 

B-Tutarsız davranışlara neden olması  

C-Akıl ve bilinç zayıflığına neden olması 

D-Aile ortamında gerginlik yaratması 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde 

kullanılmasının nedenlerin biri olamaz? 

A) Sorunları unutma isteği 

B) Uyuşturucunun sorunlara çare olması  

C) Arkadaş ortamı 

D) Sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla başa 

çıkamama 

 

 

 

 

İlkay, alkollü içeceklerin zararlarını okudu ve alkol 

kullanmaya başlayan kişinin durumunu anlatan yandaki 

resmi çizdi.  

 
6) Bu resmin altına aşağıdaki yazılardan 

hangisini yazması daha doğrudur? 

A) Alkole alışmak kolay, bırakmak zordur; 

çünkü bağımlılık yapar. 

B) Hamilelikte alkol kullanımı bebekte 

zekâ geriliğine yol açabilir. 

C) Alkol kullanımı trafik kazalarının 

başlıca nedenlerindendir. 

D) Alkollü içecekler, karaciğere büyük 

zarar verir. 

 

 

 

 

 

Tarık                               Suat               Büşra 

                               

7) Uyuşturucu kullanan kişilerle ilgili olarak 

Tarık, Suat ve Büşra’nın konuşmalarından 

hangisinin söyledikleri doğrudur? 

A) Tarık  B) Suat    

C) Suat ve Tarık D) Büşra 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde 

kullanılmasının nedenlerin biri olamaz? 

A) Sorunları unutma isteği 

B) Uyuşturucunun sorunlara çare olması  

C) Arkadaş ortamı 

D) Sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla başa 

çıkamama 

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu 

kullanmanın sonuçlarından biri olamaz? 

A) Kullanan kişinin beden ve ruh sağlığı bozulur 

B) Toplumun huzurunu bozulur 

C) Anne ve babaların huzursuz olmasına neden 

olur 

D) Kullananların mutlu olmasını sağlar  

 

 

 

 

Ailelerine çok 

bağlıdırlar. 

Sinirlilik, uyku 

bozukluğu olur. 

Başkalarıyla 

iletişimleri iyidir. 



 

 

  İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 

 ~ 43  ~www.dindersim.com    Ali YILMAZ    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi              8.Sınıf 5.Ünite Test: 2                       8.Sınıf Test 21 

Uyuşturucu maddeler, insana ve topluma 

çeşitli zararlar verir. Uyuşturucu kullanan 

kişinin akıl, beden ve ruh sağlığı bozulur. 

Sağlığı bozulan bireyler toplumda 

huzursuzluğa ve çeşitli sorunlara neden 

olurlar. Bağımlı olan insanlar uyuşturucu elde 

edebilmek için hırsızlık yapabilir veya cinayet 

işlemeye yönelebilirler. 

10) Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Uyuşturucu kullanan kişiler toplumdan 

dışlanmalıdır. 

B) Uyuşturucunun zararları sadece bireysel 

değildir. 

C) Toplumsal düzenin bozulmasında 

uyuşturucunun etkisi vardır. 

D) Uyuşturucu kullanan kişilerin suç işleme 

potansiyeli artabilmektedir. 

 

11) Uyuşturucu hakkında verilen aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İrade gücünü zayıflatır. 

B) Sağlıklı düşünmeyi engeller. 

C) Sorunların çözümünde katkıda bulunur. 

D) Kullanan kişiyi hırsızlık, cinayet gibi suçlara 

yönlendirir. 

 

12) Kumar oynamanın zararları hakkında aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)Kumar, oynayanları ve ailelerini perişan 

eder. 

B)Kumar, çalışarak kazanmak yerine tembelliği 

ve hileyi teşvik eder. 

C)Kumar, kin ve düşmanlık tohumlarının 

atılmasına neden olur. 

D)Kumar, riski olmayan kazanç yoludur. 

 

13) Kumarla ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kumar oynamak, kişiyi tembelliğe sevk eder. 

B) Kişi, şansını dener, kazançlı ve karlı çıkabilir. 

C) Kumar, kin ve düşmanlık duygularına neden 

olur. 

D) Kumar oynamak, kul hakkına girmektir. 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların 

başlama nedenleri arasında yer almaz? 

A) Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği    

B) Merak ve özenti 

C) Kötü arkadaş çevresi     

D) Spor yapmak 

 

 

Yüksel Bey arkadaşı Gürdal Beyin kumar oynamasından 

büyük bir üzüntü duymaktaydı. Onu bu kötü 

alışkanlıktan vazgeçirmek için bir konuşma yapmaya 

karar verdi.  

15) Aşağıdaki sözlerden hangisi Yüksel Beyin 

arkadaşıyla yapmış olduğu bu konuşmaya ait 

olamaz? 

A) Kumar oynayanları ve ailelerini perişan eder    

B) Kumar kişiyi tembelliğe ve hileye teşvik eder 

C) Kumarda şansın olsa oyna ama senin şansın hiç 

yoktur 

D) Akıl, sağlık ve zamanını doğru 

değerlendirmiyorsun     

 

16) Aşağıdakilerden hangisi kumarla ilgili doğru 

bir bilgi değildir? 

A-Kumar, toplumsal huzura katkı sağlar. 

B-Kumar, kişiyi tembelliğe iter. 

C-Kumar, ailelerin dağılmasına neden olabilir. 

D-Kumar, cinayet, hırsızlık, fuhuş gibi yüz 

kızartıcı suçların işlenmesine neden olabilir.  

 

17) Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep 

olduğu zararlardan biri değildir?  

A) Karaborsacılığı körüklemek   

B) Haksız olarak başkalarının malını ele geçirmek  

C) İnsanı tembelliğe alıştırmak    

D) İnsanlar arasındaki kin ve düşmanlık doğurmak  

 

 

Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı 

oynanan oyunlara kumar denir. 

Kumar oynamayı, 

I. Zamanın kötü kullanılmasına neden olması. 

II. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi 

teşvik etmesi. 

III. Oynayanları ve aileleri zor durumda bırakması. 

18) Durumlarından hangilerinin zararlı hale 

getirdiği söylenebilir? 

a)I ve II  b)I ve III  

c)II ve III   d)I, II ve III 

 

19) Kumarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İnsanlar arasında kavgaya neden olur  

B) Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini bozar 

C) Kumar oynamak üretkenliği artırır. 

D) Kumar oynamak çalışma hayatını ve helal 

kazancı yok eder. 
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I.Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği 

II. Sevgi eksikliği, merak ve özenti 

III. Aile içi geçimsizlik ve parçalanmışlık 

IV. Kötü arkadaş çevresi 

V.Kendini kabul ettirme duygusu 

1) Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya 

hangileri; sigara, içki, kumar, uyuşturucu 

gibi kötü alışkanlıkların başlamasında temel 

sebeplerdendir? 

A-) Hepsi   B-) I,II ve V  

C-) I,II,III, ve IV  D-) II,IV ve V 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara 

başlamada bir etken olamaz? 

A) Aile içi ilişkiler ve arkadaş çevresi  

B) Kitle iletişim araçlarında kötü alışkanlıkların 

özendirilmesi  

C) Ekonomik ve sosyal sorunlar 

D) Kişinin iyi bir eğitim almış olması  

 

Bağımlılık özellikleri gösteren gençlerin içinde yetiştiği 

ailelerin temel karakteristik özellikleri şöyledir:  

Çocuklarının yetişme ve eğitimine ilgisiz davranırlar. 

Çocuklarının eğitimine zaman ayırıp uğraşmak yerine, 

bol para vererek ve her türlü maddi isteklerini yerine 

getirerek görevlerini yaptıklarını düşünürler. 

Çocuklarının nerede, ne zaman, kimlerle, nasıl vakit 

geçirdiğini umursamazlar. 

3) Parçaya göre hangisi bağımlı gençlerin içinde 

yetiştiği ailelerin özelliklerinden değildir? 

A-Çocuklarının eğitimini önemsememeleri 

B-Çocuklarının her türlü isteğini yerine 

getirmeleri 

C-Çocuklarıyla bir arkadaş gibi iletişim 

kurmaları  

D-Çocuklarının nasıl vakit geçirdiğini merak 

etmemeleri 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklardan 

korunma ve kurtulma yollarından değildir? 

A) Kötü alışkanlığı olan kişilerden uzak durmak 

B) Kitap okuma, spor gibi üretken uğraşlar ve 

hobiler edinmek 

C) Kötülüklere karşı duyarsız kalmamak 

D) Kötü davranış ve alışkanlıkları olanlara gıpta ile 

bakmak 

 

 

 

 

5) Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü 

neyi ifade eder? 

A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler. 

B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar. 

C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.  

D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır.  

 

Mehmet aile bağları zayıf olan bir öğrencidir. Bu 

durumdan dolayı mutsuz olan Mehmet liseyi farklı bir 

şehirde okumak ister. Gittiği yerde, Onur adında 

biriyle tanışır. Uyuşturucu kullanan Onur, Mehmet’e de 

kullanması ısrar eder. Mehmet ilk önce kullanmak 

istemese de “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek 

kullanmaya başlar. Bir süre sonra uyuşturucu 

kullanmadan yapamadığını fark eder. 

6) Yukarıda anlatılan olayda kötü alışkanlıklara 

başlama nedenlerinden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Aile içi geçimsizlik ve parçalanmışlık. 

B) Merak ve özenti. 

C) Kötü arkadaş çevresi ve kendini kabul 

ettirme duygusu. 

D) Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği.  

 

7) Aşağıdakilerden hangisi “ Bana arkadaşını 

söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” 

atasözünü açıklayıcı anlam taşımaz? 

A) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

B) Körle yatan şaşı kalkar. 

C) Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 

D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan 

 

8) Aşağıdaki deyimlerden hangisi kötü arkadaş 

ve çevrenin insana etkisini anlatma amacı 

gütmez? 

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya 

tüyünden(kapar). 

B) Bataklıkta biten gülden sakınınız. 

C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu 

söyleyeyim. 

D) Sanat altın bileziktir. 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan 

korunmak için bir çözüm yolu olamaz? 

A) Kötü alışkanlıkların etkileri ve sonuçlan 

hakkında bilgilenmek 

B) Bu alışkanlıklara sahip kişilerle arkadaşlık 

yapmamak 

C) Dinimizin öğütlerine sıkı sıkıya uymak  

D) İnsanlardan uzakta yalnız başımıza yaşamak 

 

 

I. Arkadaşlarımızı seçerken dikkatli olmalıyız. 

II. Kötü alışkanlıkları olanlara karşı duyarsız 

davranmalıyız. 

III. Zamanımızı yararlı etkinliklerle değerlendirmeliyiz. 
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10) Yukarıdaki kötü alışkanlıklardan korunma 

yollarından hangisi yanlıştır? 

A) I    B) II   

C) III    D)II–III 

 

11) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kötü 

alışkanlık ve davranışlardan korunma 

yollarından biri olamaz? 

A) İyi bir eğitim 

B) Ailevi sevgi ve ilgi 

C) Olumsuz arkadaş çevresi  

D) Boş zamanlarda yapılan yararlı etkinlikler 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına 

girmez? 

A) Çalışıp kazanmak  B) Hile yapmak  

C) Lakap takmak  D)Hırsızlık yapmak 

 

I.Dedikodu yapmak (Gıybet) 

II. İftira atmak 

III. Başkaları ile alay etmek 

IV. İmrenmek 

V.Eksik ölçüp tartmak 

13) Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya 

hangileri kul hakkı olarak değerlendirilemez? 

A-) IV ve V  B-) Hiçbiri   

C-) Yalnız I  D-) Yalnız IV 

 

14) Aşağıdakilerden öğrencilerden hangisi ya da 

hangilerinin söylediği kul hakkı kapsamına 

girer? 

Ali Umut: Hile ile insanları aldatmak.  

Batuhan: Başkalarıyla alay etmek. 

Ceyda:  Başkalarının özel hayatını araştırmak. 

A) Ali Umut, Batuhan      

B) Batuhan, Ceyda 

C) Ali Umut, Batuhan, Ceyda    

D) Ceyda, Ali Umut 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı için 

söylendiğinde yanlış olur? 

A) Kul hakkı başkalarına zarar veren davranışları 

yapmaktır. 

B) Kul hakkı sadece Müslüman olanlar için geçerlidir. 

C) Kul hakkına neden olan davranış için özür 

dilenmelidir. 

D) Kul hakkına neden olan davranışlar yasaklanmıştır. 

16) Aşağıdaki davranışlardan hangisi kul 

haklarına neden olmaz? 

A) Başkalarıyla alay etmek  

B) Hile yapıp insanları kandırmak  

C) Kendimizi başkalarından üstün görmemek  

D) Başkalarının özel hayatını araştırmak 

 

17) Üzerimizde kul hakkı varsa bundan kurtulmak 

için yapmamız gereken ilk davranış nedir? 

A) Allah’a dua ederek 

B) Namaz kılarak 

C) Hakkını yediğimiz kimsenin hakkını verip, 

helallik alarak 

D) İbadet ederek 

 

Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa 

kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul 

hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir 

kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. 

Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı 

olarak ikiye ayırabiliriz. 

18)  Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal 

içerikli bir kul hakkıdır? 

A) Sevmediğimiz bir insanı arkasından çekiştirmek 

B) İzinsiz bir arkadaşımızın eşyasını almak 

C) Bir insanın kusurlarını eğlence konusu yapmak 

D) Kamu mallarına zarar vermek  

 

Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa 

kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul 

hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir 

kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. 

Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı 

olarak ikiye ayırabiliriz.  

19) Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel 

içerikli bir kul hakkıdır? 

A-Bir arkadaşımıza hoşlanmayacağı bir şaka 

yapmak 

B-Kaçak elektrik kullanmak 

C-Okulumuzun eşyalarına kasıtlı ya da kasıtsız 

zarar vermek  

D-İçme suyu kaynaklarını kirletmek 

 

" Ümmetimden iflas etmiş kimse odur ki; Kıyamet günü 

namaz ve zekâtla gelir; ama bu arada sövdüğü, dövdüğü 

vb kimseler de gelir  Bunun üzerine kendisinin 

iyiliklerinden o kimselere verilir... Üzerindeki haklar 

bitmeden kendi iyilikleri tükenirse, o zaman onların 

günahlarından alınır kendisine yüklenir Daha sonra 

cehenneme atılır "(Hz. Muhammed[sas.]) 

20) Hangisi yukarıdaki hadisten çıkarılabilecek 

doğru bir yargı değildir? 

A-Kıyamet günü hakkını aldığımız kimse(ler)yle 

hesaplaştırılırız. 

B-Haklarını aldığımız kimselere iyiliklerimiz 

verilir; iyiliklerimiz karşılamazsa, onların 

günahlarını yükleniriz. 

C-Kul hakkı korkulacak bir günah değildir. 

D-Kul hakkı cehenneme gitmemize neden olur. 
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Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim birimlerinde 

yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî 

sembole rastlanmıştır. 

1) Bu durum dinin en çok hangi özelliğini 

göstermektedir? 

A) Uygarlıkların yükselmesini sağlama  

B) Farklı şekillerde ortaya çıkma 

C) Örf ve âdetleri biçimlendirme   

D) Evrensel bir gerçeklik olma 

 

2) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile 

gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir? 

A- Vahiy B- Kutsal Kitap   

C- Din  D- İlham 

 

3) İslam âlimlerine göre dinin kaynağı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Totemizm  B- Natürizm   

C- Animizm  D- İlahi 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir? 

A- Hz.Nuh (AS)  B- Hz.Adem 

(AS)C- Hz.İdris (AS)   D- Hz.Şit (AS) 

 

5) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya 

çıkardıkları dinlere ne denir? 

A) Milli Dinler  

B) İlahi Dinler  

C) İlahi Olmayan Dinler   

D) Evrensel Dinler 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan 

dinlerdendir? 

A- Mecusilik  B- Hıristiyanlık   

C- Musevilik  D- İslamiyet 

 

7) Allahu Teala tarafından peygamberleri 

aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir? 

A- Evrensel Dinler  

B- İlahi Dinler  

C- Milli Dinler  

D- Geleneksel Dinler 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin 

özelliklerinden değildir? 

A- Allah tarafından gönderilirler.   

B- Peygamberler vasıtasıyla tebliğ 

edilirler. 

C- İlahi bir kitaba dayanırlar.  

D- Kutsal kitapları peygamberler yazarlar. 

 

 

9) “ Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır ” 

ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden 

hangisi en doğrudur? 

A) Sadece Hz. Muhammed(SAV)’in getirdiği din 

B) Hz. Musa (AS)’ dan sonra gelen din 

C) Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye 

dayalı dinler 

D) Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son 

olarak tamamlanan Hz. Muhammed (SAV)’in 

tebliğ ettiği din 

 

10) İslam’a göre ilk din aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A- Yahudilik  B- Budizm   

C- Hrıstiyanlık  D- Tevhid Dini 

 

11) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul 

edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Mekke  B- Medine   

C- Kudüs  D- İstanbul 

 

12) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son 

peygamberlerin ismi geçmektedir. 

A- Nuh (AS) – Muhammed (SAV)    

B- Adem (AS) – İsa (AS) 

C- Adem (AS) – Muhammed (SAV)  

D- Nuh (AS) – Musa (AS) 

Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve 

ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir 

sistemdir.  

13) Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Dini sorumluluk için akıl sahibi olmak gerekir. 

B) İlahi dinler kişinin hem dünyasını hem de 

ahiretini düzenlerler. 

C) İnsanlara dine inanmakla zorlama yapılabilir. 

D) Dünya ve ahiret mutluluğu dinin gereklerini 

yerine getirmekle sağlanabilir. 

 

Gerek ilahi dinlerin öğretilerine göre, gerek tarihin 

verilerine göre insanlar, insanlık tarihi boyunca dini 

inanç taşımışlardır. İnsanlar tarihin her döneminde 

tapınma ihtiyaçlarını yerine getirmişler, bazen tek olan 

Allah'a bazen kutsal saydıkları diğer varlıklara 

tapmışlardır.” 

14) Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanlar her zaman tek olan Allah'a 

inanmışlardır, 

B) İnanç insan hayatının değişmez bir parçasıdır. 

C) İnsanlar her zaman doğru şeylere 

inanmamışlardır. 

D) İnancın tarihi ilk insanın tarihi kadar eskidir. 
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“Yüce Allah, tarih boyunca Hz. Âdem'den Hz. 

Muhammed'e kadar pek çok peygamber göndermiştir. 

Bu peygamberler, insanları evrenin yaratıcısı olan 

Allah'ın varlığına, birliğine; ahiret hayatına inanmaya 

çağırmışlardır. İnsanın yaptığı davranışlardan sorumlu 

olduğunu bildirmişlerdir. Peygamberlerin bildirdiği ve 

hemen hemen her dinde var olan bu genel ilkeler, 

zaman içerisinde insanlar tarafından farklı şekillerde 

yorumlanmıştır. Her topluluk, bunları kendi kültürel 

özelliklerine uygun hâle getirmiştir. 

15) Böylece farklı dinler ortaya çıkmıştır.” Bu 

parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

olabilir? 

A-Din evrensel bir gerçeklik midir?   

B- Niçin birden çok din vardır? 

C- Dünya hayatının anlamı nedir?  

D-Dinlerin kaynağı nedir? 

 

Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin 

evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar.  

16) Onlardan hangisinin dile getirdiği görüş, bu 

fikri kanıtlamaz? 

A) Binlerce yıldır insanların okuduğu ilahi kitaplar, 

dinin insanlık tarihi ile başladığını bildirir. 

B) Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış dinlerde 

ortak yönler bulunmaktadır. 

C) Her din insanlara nelere inanmaları gerektiği 

konusunda farklı görüşler ortaya koyar. 

D) Eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda pek 

çok tapınak ve dini sembole rastlanmıştır. 

 

İlahi dinler Allah’ın vahiy yoluyla ve 

peygamberleri aracılığı ile gönderdiği dinlerdir. 

17) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden 

değildir. 

A- Budizm B- Hıristiyanlık 

C- Musevilik D- İslamiyet 

 

18) İlahi dinlerle ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Hıristiyanlığın kitabı İncil, peygamberi İsa’dır. 

B) Musevilerin ibadet yerlerine sinagog denir. 

C) İlahi dinlerin sonuncusu İslam dinidir. 

D) İnsanların oluşturduğu ilahi dinler de vardır. 

 

19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A- Musevilik-Tevrat    

B- Zerdüştlük-Zebur   

C- Hıristiyanlık-İncil    

D- İslamiyet-Kuran-ı Kerim 

 

 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir? 

A- Havra  B- Kilise   

C- Cami  D- Makber 

 

21) Allahu Tealanın birliği inancına ne denir? 

A- Tevhid  B- Şahadet   

C- Besmele  D- Salavat  

 

I. Yahudilik 

II. İslâm  

III. Hıristiyanlık 

22) Yukarıdaki dinleri gelişlerine göre 

sıralayınız? 

A) III - I – II  B)I - III – II   

C) I - II – III   D )III - II – I 

 

“Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün 

peygamberler; Allah’ın var ve bir olduğunu, yalnız ona 

ibadet edilmesini öğütleyerek, peygamberlere ve 

kitaplara ayrım yapılmadan inanılmasını, Allah katında 

üstünlüğün takva ve güzel ahlâkla olduğunu haber 

vermişlerdir.” 

23) Parçanın ana düşüncesini oluşturan yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Peygamberler insanları ibadete davet eder. 

B) Peygamberler ibadet esaslarını öğretir. 

C) Peygamberlerin mesajları aynı içeriği taşır. 

D) Takva ve güzel ahlâklı olmak insana üstünlük 

sağlar. 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan dinlerin 

özelliklerindendir? 

A) Allah tarafından gönderilmişlerdir.  

B) İlahi kurallar bütünüdür. 

C) Genelde kurucularının ortaya koyduğu kurallara 

dayanırlar. 

D) Peygamberler aracılığıyla biz insanlara 

ulaştırılmışlardır. 

 

“Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanların 

dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan ilahi kaynaklı 

kurallar bütününe din denir.” 

25) Yukarıda verilen tanımda aşağıda yer alan 

ifadelerden hangisi yoktur? 

A) Din, insanların mutluluğunu amaçlar.  

B) Kuralları, Allah tarafından gönderilmiştir. 

C) İnsanlar kendi iradeleriyle dinini seçer.  

D) İnsanlar peygamberler aracılığıyla dini öğrenir. 
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1) Ruhun öldükten sonra başka bir bedene 

geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad 

verilir. 

A- Kast sistemi B- Tenasuh  

C- Tenasup  D- Bahagavat 

 

2) Hindu inancının temelini oluşturan 

reenkarnasyon (tenasüh) kavramının anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ruh ölümsüzdür, bir bedenden başka bir 

bedene geçer. 

B) Hinduizm’deki tanrı anlayışına verilen isimdir. 

C) Doğaüstü güçlerle temas kurmak için yapılan 

egzersizdir. 

D) Ölüleri yakma törenine verilen isimdir. 

 

3) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden 

canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan 

Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak 

yaygınlaşmıştır? 

A- Budizm B- Hrıstiyanlık   

C- Hinduizm D- Yahudilik 

 

I. İbadet yeri kilisedir 

II. Ölülerini yakarlar. 

III. İnek ve Ganj nehri kutsaldır. 

IV. Kutsal kitapları veda’lardır. 

V. Kast sistemi vardır. 

VI. Reenkarnasyon inancı vardır. 

VII. Milli bir Tanrı inancı vardır. 

4) Yukarıdakilerden hangisi Hinduizm için doğru 

değildir? 

a) I- VII  b) II-III   

c) Yalnız II  d) III-IV 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin 

özelliklerinden değildir? 

A- Cumartesi günü kutsaldır.    

B- Teslis inancı vardır. 

C- Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. 

D- On emre inanırlar. 

 

6) Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığını 

Musevilikte ne alır?  

A- Patrikhane   B- Katedral  

C- Haham   D- Havra  

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Sembolü Menora denilen yedi kollu şamdan ve 

altıgen yıldızdır. 

B) Kendilerini diğer ırklardan üstün görürler. 

C) Din adamlarına Rahip denir. 

D) İbadet yerleri Havra (Sinagog)’dır. 

 

I. Peygamberleri Hz. Musa'dır. 

II. Kutsal kitabı Tevrat’ tır. 

III. İbadet yerleri havralardır. 

8) Yukarıda özellikleri verilen din 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yahudilik  B) Hıristiyanlık   

C) İslamiyet  D) Hinduizm 

 

“Allah kendilerini yeryüzünde seçkin kullar kılmıştır. 

O sadece onların özel tanrısı olup, kendi soylarından 

bir anne ve babadan doğmayan birisi bu dini kabul 

edemez. Yeryüzünde bulunan en eski ilahi dindir. 

Mabetlerine havra, kutsal kitaplarına Tevrat denilir. 

Kitapları ve bazı inançları tahrif edilmiştir”  

9) Bahsedilen din hangisidir? 

a) Sihizm  b) Hıristiyanlık   

c) Yahudilik  d) İslam 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa ( AS ) için 

doğrudur? 

A- Yahudiler tarafından öldürüldü.  

B- Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.  

C- Kendisine inananlarla helak oldu.  

D- Allah-u Teala onu kendi katına 

yükseltti. 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa ( AS ) için 

doğru değildir? 

A- Davetini çok az kimse benimsemiştir.  

B- Babasız dünyaya gelmiştir.  

C- Yahudiler tarafından öldürülmüştür.  

D- Doğduğunda konuşmuştur. 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın 

özelliklerinden değildir? 

A- Günah çıkarma vardır.    

B- Teslis inancı vardır.  

C- Milli Tanrı inancı vardır.   

D- Aforoz etme vardır. 
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13) Hz.İsa(AS)’a inanan ve ona yardım eden 

kimselere ne ad verilir? 

A- Sahabe  B- Havari   

C- Ensar  D- Ashabı Kehf 

 

14) Aşağıda Hıristiyanlıkla ilgili verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hıristiyanlığın peygamberi Hz. İsa (a.s.)’dır. 

B) Kutsak kitapları Zebur’dur. 

C) İbadet yerlerine Kilise denir. 

D) Pazar günü kutsal  

 

I. İbadet yeri Kilisedir 

II. Din adamlarına Haham denir 

III. Baba-oğul-kutsal ruh şeklinde üçlü 

tanrı inancı vardır 

IV. Pazar günü kutsal günleridir 

15) Yukarıdakilerden hangisi Hristiyanlık için 

doğru değildir? 

a) I-II  b) II-III   

c) Yalnız II  d) III-IV 

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin 

özelliklerinden değildir. ( 1996 FL AÖL ) 

A- Dinlerin en sonuncusudur. 

B- Bütün insanlığa gönderilmiştir. 

C- Allah (cc) inancı millileştirilmiştir. 

D- Her iki dünya içinde çalışma 

emredilmiştir. 

 

17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A- İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur. 

B- İslam Dini ilme büyük önem verir. 

C- İslam Dini sadece Araplara ve 

Türklere gönderilmiştir. 

D- İslam Dini en son ilahi dindir. 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti diğer 

dinlerden ayıran özelliklerden biri değildir?  

A- Akla ve İlme önem vermesi   

B- Son ilahi din olması 

C- Evrensel bir din olması   

D- Aslı bozulmuş olması   

 

19) İslam dininin ırk ve renk ayırımı 

gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi 

onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar. 

A- Evrenselliğini     

B- İlme önem verdiğini  

C- Ahlaka önem verdiğini   

D- İnsana önem verdiğini 

 

20) İslam dinini diğer dinlerden ayıran en önemli 

özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Barışsever olması    

B- Evrensel olması   

C- Tek tanrı inancı olması   

D- Ahiret inancı olması 

 

21) İslamiyetle ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Teravih namazı her gün yatsı namazından 

sonra kılınır. 

B) Namaz Müslümanların günlük ibadetleri 

arasında yer alır. 

C) Cuma günü kılınan cuma namazının cemaatle 

kılınması zorunludur. 

D) Müslümanların toplu hâlde ibadet ettikleri 

yerler cami ve mescitlerdir. 

 

 

İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)“Ben 

güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” 

buyurmaktadır. 

22) Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) İslam’ın ahlaka önem verdiği 

B) Hz. Peygamberin son peygamber olduğu 

C) Hz. Peygamberin güzel ahlaklı olduğu 

D) Hz. Peygamberin ahlakı tamamlamak için 

gönderildiği 

 

 

23) Kur’an-ı Kerimle ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) 610 yılının ramazan ayında indirilmeye 

başlanmıştır. 

B) 23 yıl içerisinde tamamlanmıştır. 

C) Kur’an-ı Kerim indirildiği günden itibaren 

yazılmıştır. 

D) Kur’an-ı Kerim dört ana bölümden oluşur. 

 

 

İslam’da emredilen ve İslam’ın şartları olarak 

nitelendirilen bazı temel ibadetler vardır. 

24) Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetlerden 

biridir? 

A) Dua Okumak 

B) Kurban Kesmek 

C) Fitre Vermek 

D) Zekat vermek 
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1. Aşağıda verilenlerden hangisi İslamın temel 

özelliklerinden değildir? 

A) İslamın kaynağı bozulmamış olan Kur’ân-ı 

Kerimdir. 

B) İslamiyet, bütün insanlığa gönderilen evrensel 

bir dindir. 

C) İnsanlar arasında renk, ırk, dil ve din ayrımı 

yapar 

D) İslam kolaylık dinidir. Yüce Allah hiçbir 

kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için 

doğru değildir? 

A) İslam sadece ibadet dinidir. 

B) İslam güzel ahlakı emreder. 

C) İslam da tevhid inancı vardır.  

D) İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir. 

 

3. İslam dininin temel aldığı”tevhit”inancını 

açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A)En yüce din, İslam dinidir.   

B) Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir. 

C)Allah’tan başka ilah yoktur.   

D) Her şeyi yaratan Allah’tır. 

 

“İslam’da ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, 

dünyadaki bütün insanlara kucak açıldığını, 

namaz kılarken rütbe ayrımı yapılmadığını 

gördüm ve Müslüman oldum.” diyen Amerikalı 

4. Thomas Clayton’un bu söyleminde 

İslamiyet’in hangi özelliğinden söz 

edilmemiştir? 

A) İnsana verilen önemi    

B) Evrensellik 

C) Eşitlik      

D) İlme verilen önem 

 

I-Evrenseldir 

II- Millidir 

III- İlahi dindir 

IV-Tek Allah inancı vardır. 

5. İslam dini ile ilgili hangi şıklar doğrudur? 

a) Hepsi   b) I ve III   

c) I ve IV   d) I,III ve IV 

 

6. İslam dini için aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Allah tarafından gönderilmiştir.    

b) Son ilahî dindir. 

c) Tevhit inancına dayalıdır.    

d) Sadece ahlakla ilgilidir 

 

 

7. Aşağıdaki paragrafta dinlerin ortak 

özelliklerinden hangisine değinilmektedir? 

"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-

babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 

emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında 

yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları 

azarlama; ikisine de güzel söz söyle."(İsra, 23) Ak 

saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara 

saygı göstereceksin.”(Tevrat) Hz. Muhammed’e 

günahların büyük olanları sorulduğunda o, Allah’a 

ortak koşmak, ana-babaya saygısızlık etmek, adam 

öldürmek, yalancı şahitlik yapmak” diye cevap 

verdi. 

a)Temizlik   b)Büyüklere saygı  

c) Küçüklere sevgi  d)Çevreyi korumak 

 

Tevrat’ta: “Babana ve annene hürmet et ki 

Rabb’in sana verdiği toprakta ömrün uzun 

olsun.” denmektedir. Kur’an da: “Allah, sadece 

kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza da 

iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti…” 

buyrulmaktadır.  

8. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki 

sonuçlardan hangisi çıkmaz? 

A) Yahudilik ve İslamiyet anne-babaya iyilik 

etmeyi inananlarından ister. 

B) Anne-babasına kötü davranan kişi Allah’a 

ortak koşmuş olur. 

C) Anne-babaya iyilik etmek dinlerin evrensel 

öğütleri arasında yer alır. 

D) Allah, anne-babasına iyilik edeni 

ödüllendirecektir. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah ( SAV )’in 

temizlikle ilgili bir hadisi şerifidir. 

A- Temiz olanları herkes sever.   

B- Sağlığın başı temizliktir. 

C- Aslan yattığı yerden belli olur.  

D- Temizlik imandandır.  

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A) Başkalarına karşı iyi duygular beslemeliyiz. 

B) Başkalarına karşı davranışlarımızda gösteriş 

yapmalıyız. 

C) İnsanlara faydalı olmaya çalışmalıyız.  

D) Kendimiz için istediğimizi başkası içinde 

istemeliyiz. 
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11. Hırsızlığı önlemek için alınacak, aşağıdaki 

tedbirlerden hangisi diğerlerine göre 

önceliklidir? 

l- İnsanlara sağlam kişilik ve doğru inanç 

kazandırmak gerekir. 

ll- Toplumdaki sosyal adaleti sağlamak gerekir. 

lll- İnsanlara çalışacağı iş imkânlarını 

oluşturmak gerekir.  

lV- İşlenen suçlara caydırıcı cezalar 

verilmelidir.  

A- I  B- II   

C- III  D- IV  

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A) Büyüklerimizin tecrübelerinden 

faydalanmalıyız. 

B) Büyüklerimizi kırıcı hareketlerden 

kaçınmalıyız. 

C) Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız. 

D) Büyüklerimizi ihtiyacımız olduğu zaman 

aramalıyız. 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi büyüklerimize karşı 

görevlerimiz arasında değildir. 

A- İyilik etmek     

B- Sevgi-saygıda bulunmak 

C- Fikirlerini benimsemek   

D- Hal ve hatırlarını sormak 

 

14. Mânevi temizlenme aşağıda belirtilenlerden 

hangisine denir? 

A)Vücudumuzu ve elbisemizi temiz tutma  

B)Mikroplardan temizlenme, hastalıktan 

korunma  

C)Çirkin ve pis insanlardan uzak durma 

D)Kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaşma  

 

Adam öldürmek, zulüm yapmak, rüşvet alıp 

vermek, içki içmek, namusa saygısızlık yapmak 

gibi bazı davranışlar yeryüzünde var olan 

bütün dinlerde yasaklanmış ve oldukça kötü 

sayılmıştır.  

15. Hangi yargıya ulaşırsak doğru bir yargı 

ortaya koymuş oluruz? 

A-Bütün dinlerin aynı olduğunu 

 B-Bütün dinlerin katı kuralları olduğunu 

C-Ahlaki ilkelerin evrensel olduğunu  

D-Bütün dinlerin tanrı anlayışının olduğunu 

 

 

 

 

 

Rüşvet toplumu temelinden sarsarak onun 

içten yıkılmasına neden olan tehlikeli bir 

sosyal hastalıktır.  

16. Rüşvet almaya ve vermeye alışan kimselerin 

çoğaldığı bir toplumda aşağıdaki 

davranışlardan hangisi daha az görülür? 

A) Sosyal dayanışmanın yaygınlaşması 

B) Menfaatleri uğruna kutsal değerlerin feda 

edilmesi 

C) İnsanın dürüstlüğünün kaybolması 

D) Zulüm ve haksızlıkların artması 

 

I-Rüşvet toplumdaki adalet anlayışını ortadan 

kaldırır. 

II-Rüşvet dini ve ahlaki değerleri yok eder. 

III-Rüşvet insanların birbirlerine olan sevgi 

ve güven duygusunu yok eder. 

17. Rüşvetin verdiği zararlarla ilgili yukarıdaki 

yargılardan hangileri doğrudur? 

A)I-II   B)II-III  

C)1-III  D)I-II-III 

 

İnsanların dinlerini yaymak için yaptıkları 

faaliyetlere misyonerlik denir. Misyonerlik 

tüm dinler için geçerli bir kavram olsa da daha 

çok Hristiyanlar için kullanılmaktadır. 

Misyonerlik yeni dinini başkalarına anlatmak 

bir hak olsa da bunu insanların zor durumlarını 

istismar ederek yapmak yanlıştır. Böyle 

yapmaya istismarcı misyonerlik denir. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi istismarcı 

misyonerlik faaliyetlerinin amaçlarından biri 

olarak görülemez? 

 

A) İnsanların bilgisizliklerini, ekonomik vb. 

sıkıntıları kullanarak onları din değiştirmeye 

mecbur bırakmak 

B) İnsanların millî ve manevî duygularını 

zayıflatmak 

C) İnsanlara maddi ve manevî yardımda bulunarak 

onların dinî inançlarını kuvvetlendirmek. 

D) İnsanları kendi inanç, gelenek ve 

göreneklerinden uzaklaştırmak. 
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Bu testler konuları pekiştirmek amaçlı yapılmış olup her türlü kullanımı serbesttir. İlk çalışma 

olduğundan hatalar konusunda dindersim2011@hotmail.com ve www.dindersim.com web sitesinden 

ziyaretçi defterine veya konulardan herhangi bir konuya yorum yaparak bize bildirebilirsiniz. 
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Bu Yaprak test serisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi (www.dindersim.com) 

tarafından tasarlanmıştır. 

Sorular genellikle internet ortamındaki sorulardan oluşmaktadır. 

TEOG sınavı için Hazırlanmış Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8.Sınıf Yaprak test serisidir. 
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