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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

1.

Peygamberlerin ilettiği mesajlar yüce Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah’ın (c.c.)
peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Yüce Allah, tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön vermiştir.
Bu durum bir ayette şöyle bildirilir:
Buna göre parçanın sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?
A) “Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı
bulunmuştur.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)

B) “Allah, içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin
emrinize verendir.”
(Câsiye suresi, 12. ayet)

C) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.”
(Câsiye suresi, 4. ayet)

D) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.”
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

3.

Bir ünitenin, üniteye hazırlık bölümünde şunlar
yazmaktadır:
•• 

Yüce Allah neden peygamberler göndermiştir? Araştırınız.

•• 

Sizce bir peygamberde olması gereken
özellikler nelerdir? Defterinize yazınız.

•• 

Bildiğiniz peygamber isimlerini defterinize
not ediniz.

Buna göre bu ünitenin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

••  Son peygamberdir.
••  Bütün insanlara gönderilmiştir.
İşleyen Zeka Yayınları

2.

Bu özellikler aşağıdaki peygamberlerden
hangisine aittir?
A)

B)
Hz. İsa

C)

A) Namaz
C) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları
D) Din, birey ve toplum
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Hz. Zekeriya
D)

Hz. Musa

B) Peygamber ve ilahi kitap inancı

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

••  Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir.

Hz. Muhammed

1.
5.

“Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler).
Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına
ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle
dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de
dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz!
Senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.’ ”
(Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinin bütün toplumlarda görüldüğü
B) Ahirette insanların sonsuza kadar kalacağı

Peygamber efendimiz (s.a.v.) “Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır.” ve
“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı
ise abdesttir.” diyerek namaza verdiği önemi
belirtmiştir. Bu yüzden vaktinde kılınan namaz
ibadetlerin en faziletlisi olarak görülmüş, tüm
peygamberlere ve ümmetlerine emredilmiştir.
Namaz, imanın bir göstergesidir. Çünkü yüce
Allah’a iman eden bir mümin, namaz kılarak
onu hatırlar, ona hamd eder ve övgüsünü dile
getirir. Onun yüceliği karşısında eğilir, ona
olan inancını ve saygısını gösterir. Kulluk görevini yerine getirir. Kendisine verdiği sayısız
nimetlere karşı şükreder. Böylece yüce Allah’ın rızasını kazanır.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

C) Her topluma onları uyaran bir peygamber
gönderildiği

A) Namazın kılınışı

D) Allah’a inananların ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere inanması gerektiği

B) Namazın önemi
C) Namazın şartları
D) Namazla ilgili bazı kavramlar

İşleyen Zeka Yayınları

4.
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6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.
6.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Hanım, 6/A sınıfı öğrencilerine “Arkadaşlar kutsal kitabımız
Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu cevapları vermiştir:
“Yüce Allah’ın insanlar için göndermiş olduğu son
ilahi kitaptır. Yüce Allah kıyamete kadar başka ilahi
kitap göndermeyecektir.
Fatmanur

Kur’an-ı Kerim son peygamber olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.
Bahar

Kur’an-ı Kerim Türkçe olarak gönderilmiştir.
Seher

Kur’an-ı Kerim Allah’ın peygamber efendimize verdiği en büyük mucizesi olan ilahi bir kitaptır.
Rüveyda

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır?

7.

B) Bahar

“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.”
(Meryem suresi, 41. ayet)

Bu ayette bütün peygamberlerde aşağıda
bulunan sıfatlardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A)

C)

Sıdk

Fetanet

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

B)

D)

C) Seher

8.

İşleyen Zeka Yayınları

A) Fatmanur

D) Rüveyda

Farz ve vacibin dışında yüce Allah’ın rızasını
kazanmak amacıyla kılınan namazlara nafile
namaz denir. Bu namazlar; beş vakit namaza
bağlı olmayıp diğer zamanlarda sadece yüce
Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla fazladan kılınan namazlardır.
Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi
nafile namaz değildir?
A) Teheccüd namazı

İsmet

B) Teravih namazı
C) İkindi namazı
D) Yolculuk namazı

Tebliğ
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1.
10. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlara farz namazlar denir. Ergenlik
çağına gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her
Müslümanın günün belirli vakitlerinde namaz
kılması emredilmiştir. Bu namazların, unutma
veya uykuda kalma gibi sebeplerle vaktinde
kılınamaması durumunda ilk fırsatta kazası
yapılmalıdır. Yüce Allah gerekli şartları taşıyan Müslümanların cuma vaktinde camilerde
toplanmasını ve cuma namazını kılmasını da
emretmiştir.

Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin
kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir
nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar.
Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap verir. Bunun üzerine peygamberimiz, “İşte beş
vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla
günahları yok eder.” buyurur. Bir başka hadisinde de Hz. Muhammed (s.a.v.) namaz kılan
insanın günahlardan arınacağını ve affedileceğini şöyle belirtir: “Bir Müslüman namaz vakti girdiğinde, güzelce abdest alır, huşu içinde
rükûsunu tam yaparak namazını kılarsa geçmiş küçük günahları affedilir. Bu hayatı boyunca devam eder.”

Bu metinde;
I. kimlerin namaz kılması gerektiği,
II. farz namazların ne olduğu,
III. kaç çeşit namaz olduğu

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Namaz yüce Allah ile iletişime geçmektir.

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

B) Namaz insana zaman bilinci kazandırır.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

C) Namaz belirli vakitlerde kılınır.
D) Namaz kılan insan günahlardan arınır.

İşleyen Zeka Yayınları

9.
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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

3.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Rüveyda
Hanım, 6/A sınıfı öğrencilerinden Mustafa’ya
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberin
isimlerinin yer aldığı afişler hazırlamasını söylemiştir.

2.

Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi
eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu tanımı
verilen kavrama vurgu yapılmıştır?

A) Hz. Yahya

B) Hz. İlyas

A) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple
yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”

C) Hz. Ömer

D) Hz. İdris

(Duhân suresi, 38 ve 39. ayetler)

Buna göre Mustafa’nın hazırladığı afişlerde
aşağıdaki isimlerden hangisi bulunamaz?

B) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”
(Mâide suresi 99. ayet)

C) “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım.”
(Zâriyât suresi, 56. ayet)

D) “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün
nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar
mı?”

2.

Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer
bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar
onun getirdiği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da
insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği onu,
sözüne güvenilir bir insan yapmıştır. Dinin yayılmasında da bu özelliği etkili olmuş ve kısa
zamanda pek çok kimse Müslüman olmuştur.

İşleyen Zeka Yayınları

(Gâşiye suresi, 17-20. ayetler)

Bu parçada peygamberlerin özelliklerinden
aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Sıdk

B) Fetanet

C) İsmet

D) Tebliğ

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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2.
4.

6.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hülya
Hanım, derste Esma’nın sorduğu soruya:
•• 

Abdestle veya gerekirse gusülle namaza
hazırlanmak

•• 

Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak

•• 

Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek

•• 

Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek

•• 

Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak

•• 

Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek

Aşağıda, 6. sınıf I. dönem yazılı sınavında sorulan sorulardan bir tanesi verilmiştir.
Soru: yüce Allah’tan yardım ve af istenildiği, nimetlerinden dolayı ona şükredildiği
ve her kötülükten Allah’a sığınıldığı dua
hangisidir?
Buna göre bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
A)

Sübhaneke duası

cevabını verdi.
Buna göre Esma, öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

B)

A) Namazın içindeki şartlar nelerdir?

Ettehiyyatü duası

B) Namazın öneminden bahsedebilir misiniz?
C) Namaz çeşitleri nelerdir?

C)

D) Namazın hazırlık şartları nelerdir?

Kunut duaları

D)

5.

Yüce Allah’ın insanlar arasından seçtiği peygamberler ---Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ederse yanlış olur?
A) Allah’tan vahiy alırlar.
B) akıllı ve zeki insanlardır.

İşleyen Zeka Yayınları

Rabbena duaları

C) doğru ve güvenilir insanlardır.
D) her zaman zengin insanlardan seçilmişlerdir.

10

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2.
7.

Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini
paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz omuza namaz kılar. Bu nedenle İslam dini namazın
toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş,
cemaatle namazı teşvik etmiştir. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde “İnsanlar
ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek
zorunda kalsalardı, mutlaka kura çekerlerdi.
Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne
kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle
yarışa girerlerdi…”buyurarak cemaatle namaz
kılmanın faziletini vurgulamıştır.

9.

Arkadaşlar! “Peygamberlerin
en önemli özelliklerini söyleyebilir misiniz?”

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?
A)
Peygamberleri insanlar kendi
aralarından seçmiştir.
B)
Vahyi uygulayıp insanlara
örnek olurlar.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
C)

A) Namaz içtenlikle kılınmalıdır.
B) Namaz, zaman bilinci kazandırır.

İnsanları yüce Allah’a kulluk
etmeye çağırırlar.

C) Namaz, günahların affına vesiledir.
D) Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirir.

D)
Allah’tan aldıkları vahyi toplumlarına bildirirler.

Bir ünitenin, üniteye hazırlık bölümünde şunlar
yazmaktadır:
•• 

Namaz kılan bir kimseyle niçin namaz kıldığı hakkında araştırma yapınız.

•• 

Yakınınızdaki bir camiye giderek veya bir
büyüğünüze sorarak camide hangi bölümlerin yer aldığını öğreniniz.

•• 

Cemaat, hutbe, ezan, kamet kelimelerinin
anlamlarını sözlükten bulup defterinize yazınız.

Buna göre bu ünitenin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

İşleyen Zeka Yayınları

8.

A) Temel değerlerimiz
B) Namaz
C) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları
D) İlahi kitap ve peygamber inancı
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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2.
10. Öğretmen Meryem Hanım, 6/A sınıfı öğrencilerine “Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?” sorusunu
sormuş ve öğrenciler şu cevapları vermiştir:

“Namaz insanı kötü ve çirkin işlerden uzak tutar.”
Pınar

“İnsanın yaratıcısı ile sıkı bir bağ kurmasını sağlar.”
Hiranur

“Namaz kişiyi toplumdan uzaklaştırır.”
Nihal

“Namaz kılarak Rabb’imizi anmış, ona olan sevgimizi ve saygımızı göstermiş oluruz.”
Rümeysa

Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen Meryem Hanım’ın sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir?
B) Hiranur

C) Nihal

D) Rümeysa

İşleyen Zeka Yayınları

A) Pınar
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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde mucizeye
örnek gösterilebilecek bir durum yoktur?

2.

A) “İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.”
(Ra’d suresi, 29. ayet)

B) “O gün Allah, şöyle diyecek: ‘Ey Meryem
oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Cebrail
ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin
iken de insanlara konuşuyordun…”
(Mâide suresi, 110. ayet)

C) “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize
vur!’ diye vahyettik. Deniz derhâl yarıldı.
Her parçası koca bir dağ gibiydi.”
(Şuarâ suresi, 63. ayet)

3.

Bu sure, Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb
hakkında indirilmiştir. Ebu Leheb, İslam’ın en
azılı düşmanlarındandı. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.) Safa Tepesi’ne çıkarak Allah’ın
(c.c.) emrettiği şekilde tüm Kureyş halkını İslam’a davet etti. Amcası Ebu Leheb de onu
dinleyenler arasındaydı. Ebu Leheb, Hz. Peygamberin çağrısını işitince “Yazıklar olsun
sana! Bizi bunun için mi buraya topladın?” diyerek orada bulunanları da Hz. Muhammed’e
(s.a.v.) karşı kışkırttı. Yüce Allah, bu sureyi Hz.
Peygamber’e (s.a.v.) vahyederek Ebu Leheb
ve karısını kesin bir şekilde uyarmıştır. Yaptıkları eziyetler karşılığında azaba uğrayacaklarını haber vermiştir.
Bu metinde hakkında bilgi verilen Kur’an-ı
Kerim suresi aşağıdakilerden hangisidir?

D) “Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken
balık onu yuttu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne
kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir
hâlde iken kendisini sahile çıkardık.”

A) Fîl suresi

B) Tebbet suresi

C) Nasr suresi

D) İhlâs suresi

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

İşleyen Zeka Yayınları

3.
Yusuf
Yunus

İsmail

Ebubekir
Buna göre kutucuklarda ismi verilenlerden
hangisinin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir?

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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A) Hz. Yusuf

B) Hz. İsmail

C) Hz. Yunus

D) Hz. Ebubekir

3.
4.

5.
Peygamber, Allah tarafından
insanlar arasından seçilen ve
onun mesajlarını insanlara
bildiren elçilerdir.

“… Çünkü namaz, müminlere belirli
vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”
(Nisâ suresi, 103. ayet)

Bu ayetle ilgili olarak,
I. Namaz belli vakitlerde kılınır.
II. Namaz sadece camilerde kılınır.
III. Namaz Allah’ın kesin olarak emrettiği bir
ibadettir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

Peygamberler
Allah’tan vahiy
alırlar.

Peygamberler
Allah’ın mesajlarını
insanlara iletirler.

Mete

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Aslan

Öğretmen tahtaya bir tanım yazmıştır.
Buna göre öğrencilerin bu tanım hakkında
yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.
B) Her ikisinin de yorumu doğrudur
C) Yalnız Aslan’ın yorumu doğrudur.
D) Her ikisinin de yorumu yanlıştır.
6.

★ Allâhümme innâ nesteînüke

İşleyen Zeka Yayınları

▲ nestağfiruke ve nestehdîk
■ âtinâ fiddünyâ haseneten
● netrukü men yefcürük.
Kunut dualarını okuyan bir kişi sembollerle
verilen ifadelerden hangisini söylememiştir?
A) ★

14

B) ▲

C) ■

D) ●

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3.
7.

8.

Öğretmenin sorduğu soruya, 6/A sınıfı öğrencisi Sibel aşağıdaki cevapları vermiştir:

“Erkeklerin göbekten diz kapağının altına kadar, kadınların
ise yüzleri, elleri ve ayakları dışında bütün bedenlerini örtmelerine denir.”

Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest
almak gerekir. Abdesti aldıktan sonra kıyafetlerin ve namazı kılacağımız yerin temizliğine dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın
huzuruna tertemiz çıkılmalıdır. Bedenimizde örtülmesi gereken yerler örtülmelidir. Namaz kılmak için namazı kılacağımız
vaktin gelmesi gerekir. Kılacağımız namazın vakti girdikten sonra Kâbe’nin olduğu
yöne doğru yönelerek kılınacak namaza
uygun niyet edilmelidir.

Öğretmen

Öğretmen, 6/B sınıfında Bilal’in sorduğu soruya yukarıdaki cevabı vermiştir.
Buna göre Bilal, öğretmene aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?
A) Niyet ne demektir?
B) İstikbâl-i Kıble nedir?
C) Setr-i Avret ne demektir?

Buna göre öğretmen, Sibel’e aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

D) Necasetten tahâret ne demektir?

A) Namaz çeşitleri nelerdir?
B) Namazı bozan durumlar nelerdir?
C) Namazın içindeki farzlar nelerdir?

İşleyen Zeka Yayınları

D) Namaza nasıl hazırlanılır?
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