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TESTAllah’ın Elçileri: Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri / 
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
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1. İnsanlar akıl ve irade gibi özelliklerle donatıla-
rak evrendeki diğer varlıklardan farklı olarak ya-
ratılmışlar bu ayırt edici özellikleri sebebiyle de 
diğer varlıklara yüklenmeyen “din ile sorumlu 
tutulma” yükümlülüğüne muhatap olmuşlardır. 
Akıl ve irade her ne kadar insanı öteki varlıklar-
dan üstün kılsa da tarih boyunca birçok insan 
aklını ve iradesini kötü yönde kullanarak Al-
lah’ın hoşnut olmayacağı işlere yönelmişlerdir. 
Bu sapma bazen adalet ve dürüstlükten uzak-
laşmak gibi toplumsal hayata, bazen de şirke 
düşmek gibi inanç alanına yönelik olarak kendi-
ni göstermiştir. İşte insanların ve toplumların 
büyük çaplı sapmalar gösterdiği bu gibi kritik 
dönemlerde Yüce Allah rahmetinin bir göster-
gesi olarak insanları karanlıklardan aydınlığa 
çıkaracak, onlara rehberlik edecek peygamber-
ler görevlendirmiştir. 

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Allah insanları birbirlerinden farklı yaratmıştır.

B) Yüce Allah peygamberleri insanlara yol gös-
terici bir kılavuz olarak göndermiştir.

C) İnsan diğer varlıklarda bulunmayan bazı 
özellikleri sebebiyle evrenin en mükemmel 
varlığı olarak yaratılmıştır.

D) Önceki milletlere peygamberler gönderildiği 
gibi bundan sonra da kavimlere peygamber-
ler gönderilecektir.

2. Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şıma-
rıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile 
tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ‘Benim 
Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de 
diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun üzerine) İb-
rahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, 
sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp 
kaldı…” 

(Bakara suresi, 258. ayet)

Bu peygamberlerin özelliklerinden hangisi 
ile daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Emanet B) Sıdk

C) Fetanet D) İsmet

3. Peygamberler, Allah’ın (c.c.) mesajlarını insan-
lara iletmek, uygulamak ve açıklamakla görev-
lidirler. İlahi mesajlar öncelikle peygamberlere 
iletilir. Peygamberler bu ilahi mesajları eksiksiz 
bir şekilde insanlara iletir ve uygulanması konu-
sunda örnek olurlar. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde ele 
alınan konuyu diğerlerine göre daha açık bi-
çimde destekleyen bir içeriğe sahiptir?

A) “... İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman 
için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu 
Kur’an’ı indirdik.” 

(Nahl suresi, 44. ayet)

B) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere 
uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.” 

(Yâsîn suresi, 21. ayet)

C) “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. 
Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru 
olsunlar…” 

(Hûd suresi, 112. ayet)

D) (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize 
şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ni-
tekim, Firavun’a da bir peygamber gönder-
miştik.” 

(Müzzemmil suresi, 15. ayet)

4. “O gün Allah, şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu İsa! 
Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi 
düşün. Hani, seni Cebrail ile desteklemiştim. Be-
şikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşu-
yordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i 
de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şek-
line benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyor-
dun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine 
benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileşti-
riyordun…”

(Mâide suresi, 110. ayet)

Bu ayette peygamberlerle ilgili hangi özelli-
ğe değinilmiştir?

A) Daima doğruyu söylerler.

B) Mucize gösterebilirler.

C) Günah işlemekten sakınırlar.

D) Davalarında kararlıdırlar.
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TEST Allah’ın Elçileri: Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri / 

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

5. Peygamberler, tarihi süreç içerisinde toplum-
sal değişimlerde aktif rol almışlar, etkileyici ve 
çok güçlü kişilik özellikleri ile toplumlarının din, 
inanç, kültür ve ahlak gibi birçok alanda görü-
len yanlış tutumları üzerinde köklü değişimler 
gerçekleştirmişlerdir. Peygamberlerin gönde-
riliş amaçları olan tebliğ görevi, toplumların 
din, inanç, kültür ve ahlaki yapılarında değişi-
mi zorunlu kılmıştır. Peygamberler, aile, eğitim, 
hukuk, dini hayat ve daha birçok sosyal yapıyı 
yeniden düzenleyip inşa etmişlerdir. Bu zorlu 
görevi, sıdk, emanet, fetanet, ismet gibi özellik-
lerinden asla ödün vermeden büyük bir kararlı-
lıkla yerine getirmişlerdir.

Bu metinden hareketle ulaşılacak en kap-
samlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberler sahip oldukları güçlü özellik-
leri ile toplumları iyi yönde değiştirmişlerdir.

B) Her peygamber kendisine verilen tebliğ gö-
revini yerine getirmiştir.

C) Peygamberlerin sıradan insanlardan farklı 
özellikleri vardır.

D) İnsanlara tarih boyunca birçok peygamber 
gönderilmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın in-
sanlara peygamber göndermesinin neden-
leri arasında gösterilemez?

A) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lamak

B) Toplumlar ve milletler arasındaki rekabet 
duygularını geliştirmek.

C) İnsanlara dünyada iyinin, doğrunun ve yanlı-
şın neler olduğunu öğretmek 

D) İmtihan sorumluluğunun anlam kazanabil-
mesi için uyarıcı göndermiş olmak

7. İmanın şartlarından biri de Allah’ın gönderdiği 
bütün peygamberlere iman etmektir. Bu neden-
le bir Müslüman’ın, aralarında hiçbir ayrım yap-
maksızın bütün peygamberlere inanması İslam 
inancının bir gereğidir. Bu konu Kur’an’da şöyle 
dile getirilir: “Peygamber, Rabbinden 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…” (Bakara suresi, 285. ayet) Yüce Allah 
peygamberlerden 25 tanesinin ismine Kur’an-ı 
Kerim’de açıkça yer vermiş bazı peygamberle-
rin ayrıntılı olarak kıssalarını aktarmış bazıları-
na ise özetle değinmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da 
peygamber olarak ismine yer verilenlerden 
biri değildir?

A) Hz. Harun (a.s.)  B) Hz. Zekeriya (a.s.) 

C) Hz. Lokman (a.s.) D) Hz. İlyas (a.s.)

8. • Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmış-
tı. “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile deni-
ze vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. 
Her parçası koca bir dağ gibiydi.” 

(Şuarâ suresi, 63. ayet)

  • Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşamıştı. 
“Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken 
balık onu yuttu. Eğer Allah’ı tesbih eden-
lerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne 
kadar balığın karnında kalacaktı. Hâlsiz bir 
hâlde iken kendisini sahile çıkardık.” 

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerle ilgili 
ortak bir yargıdır? 

A) Peygamberler bazen özeleştiri yapmışlardır.

B) Her iki peygamber de aynı denizde sınan-
mışlardır.

C) Peygamberler Allah’ın izni ile mucize göste-
rebilmektedirler.

D) Her iki peygamber de Allah’ı çokça zikrettiği 
için yardım almışlardır.
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2
Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı / İlahi Kitaplar

1. Yüce Allah tarih boyunca insanlara birçok pey-
gamber ve ilahi kitap göndermiştir. Kur’an-ı Ke-
rim de gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. 
Her ilahi kitap gönderildiği kavmin diliyle indi-
rildiğinden son peygamber Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) vahyolunan Kur’an-ı Kerim de Arapça 
olarak indirilmiştir. Bu konu Yusuf suresinin 2. 
ayetinde şöyle dile getirilir: “Anlayasınız diye biz 
onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” Günü-
müzde Kur’an, pek çok dile çevrilmiştir. Kur’an-ı 
Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat ko-
nularında bilgi verilir. Peygamberlerin hayatla-
rından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır. 
Doğru ve yanlış davranışlar bildirilir, ahiretten 
haber verilir. Diğer kutsal kitaplar indirildikle-
ri şekliyle korunamayarak insanlar tarafından 
değiştirilmiş, asıllarından uzaklaştırılmışken 
Kur’an, Allah (c.c.) tarafından korunmuş ve gü-
nümüze kadar değişikliğe uğramadan gelmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde dikkat 
çekilen konular arasında yer almaz?

A) İlahi kitaplar daha çok Arapça konuşan ka-
vimlere gönderilmiştir.

B) Kur’an-ı Kerim insanlığa gönderilen son ilahi 
kitaptır.

C) Kur’an-ı Kerim ilahi koruma altına alındığı 
için hiç değiştirilmeden günümüze kadar ula-
şabilmiştir.

D) İlahi kitaplar insanlar tarafından anlaşılsın 
diye gönderilmiştir.

2. Davet, İslam dinini yaymak ve Müslümanları 
dinî görevlerini yerine getirmeye çağırmak de-
mektir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber “Al-
lah’ın davetçisi” olarak nitelendirilmiş ve ona 
yüklenen davet vazifesi “davet et” emri yanında 
---- gibi daha başka kelimelerle de ifade edil-
miştir.

Bu paragraftaki boşluğa anlam akışına göre 
aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirile-
mez?

A) Tebliğ et B) Hatırlat

C) Korkut D) İkaz et

3. I. Delildir.

 II. Zorluktur.

 III. Rehberdir.

 IV. Açıklamadır. 

Vahyin insanlar için önemi ile ilgili yukarıda-
kilerden hangileri söylenebilir?

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

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

4. “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
rildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ 
demeyesiniz yahut ‘Eğer bize kitap indirilsey-
di, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ 
demeyesiniz diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size 
Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir 
rahmet geldi…” 

(En’âm suresi, 156-157. ayetler)

Bu ayetlerde genel olarak vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşriklerin inkârcı tutumları

B) Vahyin gönderiliş hikmeti

C) Tebliğ metotları

D) Eğitim-öğretimin önemi

5. Her kavme kendi içlerinden, kendi dillerini konu-
şan, kendi kültürlerini yaşayan insanlar arasın-
dan bir peygamber seçilip görevlendirilmiştir. 
Ne bir kavme farklı bir kavimden ne de insanlar 
âleminin dışından bir varlık peygamber olarak 
görevlendirilmemiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi her kav-
me kendi milletlerinden peygamber gönde-
rilmesinin bir açıklaması olarak sunulabilir?

A) Her kavim kendi peygamberini kendisi seç-
miştir.

B) Melekler insanlara peygamber olmayı kabul 
etmemiştir.

C) Asıl olan vahyin anlaşılabilir biçimde insan-
lara iletilmesidir.

D) Milletlerin birbirlerine karşı kıskançlık duy-
malarının önüne geçilmiştir.
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Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı / İlahi Kitaplar

2
TEST

6. İlahi kitapların gönderildiği peygamberler 
konusunda aşağıdakilerden hangisinde 
yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) İncil - Hz. İsa (a.s.)

B) Tevrat - Hz. Musa (a.s.)

C) Zebur - Hz. Yakup (a.s.)

D) Kur’an-ı Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)

7. ➢ Kendisine İncil’in verildiği peygamber hangi-
sidir?

➢ Peygamberlik vazifesine ne denir?

➢ Hz. Davut’a hangi ilahi kitap verilmiştir?

Aşağıdaki seçeneklerde bu sorulardan han-
gisinin cevabı yoktur?

A) Nübüvvet B) Zebur

C) Resûl D) Hz. İsa

8. “Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel 
edenin anne babasına kıyamet günü bir taç giy-
dirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa 
dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzel-
dir. O hâlde bununla amel eden hakkında ne 
düşünürsünüz?” 

(Ebû Dâvûd, Vitr, 14.)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarı-
labilecek mesajlardan biridir?

A) Amellerin en güzeli büyüklere saygı göster-
mektir.

B) Vahyin mesajı anne babanın mutluluğunu 
sağlamakla anlaşılmış olur.

C) Kur’an’ı okumak ve öğütlerini yerine getir-
mek en önemli kazanımdır.

D) Akrabalar arası iletişimin yolu İlahi buyrukla-
ra boyun eğmekten geçer. 

9. (I) Yüce Allah insanları yaratmış ve dünyada 
başıboş bırakmamıştır. Onları vahiy yoluyla bil-
gilendirmiştir. İlk vahyi Hz. Musa’ya (a.s.) gön-
derdiği Tevrat ile başlatmıştır. (II) Zamanla in-
sanlar Tevrat’ı aslından uzaklaştırınca bu kez 
Allah Hz. Davud’a (a.s.) Zebur’u göndererek 
mesajını yenilemiştir. (III) Çok geçmeden in-
sanlar Zebur’u da tahrif edince bu kez Hz. 
İsa’ya (a.s.) İncil’i göndermiş ve ilahi vahyin as-
lını insanlara tekrar hatırlatmıştır. (IV) Hz. İsa 
(a.s.) İncil’i tam olarak tebliğ edemeden bu kez 
o dönemin insanları onu da aslından uzaklaştır-
mışlardır. Böylece bizzat Allah’ın korumasına 
alınan ve kıyamete dek değiştirilemeyecek olan 
Kur’an, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilerek 
kutsal kitapların sonuncusu da vahyedilmiştir.

Bu metindeki numaralanmış bölümlerden 
hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

10. “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), 
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğulla-
rına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat 
ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’le-
rinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di-
ğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş 
kimseleriz.” 

(Bakara suresi, 136. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin vurgu-
landığı söylenebilir?

A) Yeryüzündekiler insan olduğu için peygam-
berlerin insanlardan seçildiği 

B) Yüce Allah’ın her topluma bir peygamber 
gönderdiği

C) Yüce Allah’ın indirdiği bütün ilahi kitaplara 
inanılması gerektiği 

D) Hz. Muhammed’in gönderilen en son pey-
gamber olduğu 



1.
 Ü

ni
te

Pe
yg

am
be

r v
e İ

la
hi

 K
ita

p 
İn

an
cı

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

TESTBir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s) /  
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

3
1. ( K )  Allah (c.c.), Hz. Adem’i (a.s.) cennetine 

yerleştirdi, ona eş yarattı ve onları şeyta-
na karşı uyardı.

( L ) Hz. Adem (a.s.) ile eşi yasaklı ağaçtan ye-
diler.

( M ) Allah (c.c.), Hz. Adem (a.s.) ile eşinin töv-
besini kabul etti ve onlara doğru yolu gös-
terdi. Yeryüzünde belli bir zamana kadar 
yerleşme ve yararlanma imkânı tanıdı.

( N ) Allah (c.c.) Hz. Adem’i (a.s.) topraktan ya-
ratmıştır.

“K - L - M - N” harfleriyle gösterilen cümleler, 
olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanma-
lıdır?

A) N - L - K - M B) N - L - M - K

C) L - N - M - K D) N - K - L - M

2. Sınıfta sözlü yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si Öğretmeni Abdullah Bey öğrencisi Ayşe’den 
Kunut dualarını okumasını istemiştir. Ayşe en 
son “Ve ileyke nes’â ve nahfid.” ifadesini söy-
lemiştir.

Buna göre Ayşe bu ifadeden hemen önce 
aşağıdaki ayetlerden hangisini söylemiştir?

A) ve leke nüsallî ve nescüd

B) inne azâbeke bilküffâri mülhig

C) Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke

D) Allâhümme iyyâke na’büdü

3. Aşağıda kunut dualarıyla ilgili verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Kunut duaları, yatsı namazının ardından kılı-
nan vitr namazının son rekâtında tekbir alın-
dıktan sonra okunur.

B) Bu dualar Hz. Adem’den (a.s.) öğrendiğimiz 
dualardandır.

C) Müslümanlar yaşadıkları herhangi bir mut-
luluktan dolayı da kunut dualarıyla Rabbine 
şükredebilirler.

D) Kunut sözlükte; ibadet, boyun eğme, itaat, 
saygı, huşu, dua etme gibi anlamlara gelir.

4. Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) cennetine yerleş-
tirdi, ona eş yarattı ve onları şeytana karşı uyar-
dı. Hz. Âdem (a.s.) ile eşini imtihana tabi tuttu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metni 
desteklemektedir?

A) “Ve meleklere: ‘Adem’e secde edin’ dedik. 
İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti 
ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.” 

(Bakara suresi, 34. ayet)

B) “Şüphesiz, Allah Katında İsa’nın durumu, 
Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan ya-
rattı, sonra ona ‘ol’ demesiyle o da hemen 
oluverdi.” 

(Al-i İmran suresi, 59. ayet)

C) “Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra 
onları meleklere yöneltip: ‘Eğer doğru söz-
lüyseniz, bunları Bana isimleriyle haber ve-
rin’ dedi.” 

(Bakara suresi, 31. ayet)

D) “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete 
yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, 
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimler-
den olursunuz.’ ” 

(Bakara suresi, 35. ayet)

5. Hz. Âdem ve eşinin Cennetten kovulmaları-
nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tövbe etmeleri

B) İblis ile konuşmaları

C) Yasaklı ağaca yaklaşmaları

D) Meleklerin kendilerine secde etmesi

6. “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, Âdem ise top-
raktan yaratılmıştır.” 

(Tirmizî, Menâkıb, 74)

Verilen hadisten Hz. Adem (a.s.) ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanoğlunun atasıdır. 

B) Allah O’nu cennete yerleştirmiştir.

C) Tüm insanlar onun çocuklarıdır. 

D) Topraktan yaratılmıştır.
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3
TEST Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s) /  

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

7. “(Allah) Dedi: ‘Sana emrettiğimde, seni secde 
etmekten alıkoyan neydi?’ Dedi ki: ‘Ben ondan 
hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamur-
dan yarattın.’ 

(Araf suresi, 12. ayet)

Bu ayetle aşağıdakilerden hangisi hakkında 
bilgi verilmiştir?

A) Azrail B) Melekler

C) İblis D) Cinler

8. İlk kunut duasını okuyan Ayşe’nin aklına duanın 
son bölümü gelmemiştir. Arkadaşına yardım 
eden Pelin duanın sonunu okumuştur.

Buna göre Pelin aşağıdakilerden hangisini 
okumuştur?

A) ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men 
yefcürük.

B)  inne azâbeke bilküffâri mülhig. 

C) Ve ileyke nes’â ve nahfid.

D) ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âdem (a.s.) ile 
ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A) En az bir konuda Allah tarafından ikaz edil-
miştir.

B) İblis ile aralarında çekişme yaşanmıştır.

C) İlk vahyi alan peygamberdir.

D) İnsanların atasıdır.

10. Kunut duasında “ve nüsnî aleykel-hayra kül-
lehû neşkürüke” ibaresinden sonra aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A) Ve netevekkelü aleyke

B) Ve nestağfirüke ve nestehdîk.

C) Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

D) Ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men 
yefcürük.

11. Yüce Allah (c.c.) bütün varlıkların yaratıcısıdır. 
İnsanlar da Allah (c.c.) tarafından yaratılmışlar-
dır. Yaratılan varlıkların mutlaka bir başlangıcı 
vardır. Bu konu Peygamberimizin bir hadisinde 
şöyle vurgulanır: “İnsanlar Âdem’in çocukları-
dır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.” 

(Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadis ile veril-
mek istenen mesajlardan biridir?

A) Hz. Âdem’in (a.s.) ne zaman yaratıldığı

B) İnsanların öldükten sonra toprak olacağı

C) İnsanoğlunun atasının Hz. Âdem (a.s.) olduğu

D) İnsanlar ile diğer varlıklar arasındaki en 
önemli farkın ne olduğu

12. ■. Ve ileyke nes’â ve nahfid.

▲. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî 
ve nescüd.

★. Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne 
azâbeke bilküffâri mülhig.

Sembollerle gösterilen Kunut iki duasının 
bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru sıralanmıştır?

A) ■, ▲ ve ★ B) ▲, ■ ve ★

C) ★, ▲ ve ■ D) ▲, ★ ve ■

13. Aşağıdakilerden hangisi birinci kunut dua-
sının anlamında geçen ifadelerden biri de-
ğildir?

A) Allah’ım! Senden yardım isteriz

B) Sana inanırız, sana tövbe ederiz.

C) Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni ha-
yır ile överiz.

D) Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana 
secde ederiz
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1. Namaz, belli şartlara ve kurallara uygun olarak, 

günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah 
tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadet-
tir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslü-
mana farzdır. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, 
insanların namaz kılması emredilmiştir.

Buna göre beş vakit namaz için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Dinimizdeki hükmü farzdır.

B) Vahiyle emredilen ibadetlerdendir.

C) Ergenlik çağına gelmemiş olanlar bu ibadeti 
yapmamalıdır.

D) Yerine getirilebilmesi için belirli şartların kar-
şılanması gerekir.

2. Nafile Namazlar, farz ve vacibin dışında Al-
lah’ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla kılınan 
namazlardır. Nafile namazların başlıcaları, beş 
vakit farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan 
sünnetlerdir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nafile 
namazlar arasında gösterilemez?

A) Teheccüd namazı  B) Tesbih namazı

C) Şükür namazı  D) Vitir namazı

3. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerinde 
hiç değinilmeyen bir konu ele alınmıştır?

A) “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka 
ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için 
namaz kıl.”

(Taha suresi, 14. ayet)

B)  “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz 
müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” 

(Nisâ suresi, 103. ayet)

C) Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüp-
hesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır-
dır.”

(Bakara suresi, 45. ayet)

D) “Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldı-
ğı gibi, oruç, size de yazıldı . Umulur ki sakı-
nırsınız.” 

(Bakara suresi, 183. ayet)

4. “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarı-
sına kadar namaz kılmış sevabı kazanır. Sabah 
namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi na-
maz kılarak geçirmiş gibi sevap kazanır. 

(Buhari, Esan, 34)

Bu hadisle verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Farz namazlar mümkün olduğunca cemaat-
le kılınmalıdır.

B) Sabah ve yatsı namazları günün en faziletli 
namazlarıdır.

C) Gece kılınan namazlar gündüz kılınanlara 
göre daha makbuldür.

D) Kim fazla sevap kazanmak istiyorsa bütün 
gece namaz kılmalıdır.

5. Kişi; namazını kılmayıp, kendinden beklenen 
güzel ve ahlaki davranışları yapmazsa iman-
dan çıkmaz; ama imanın olgunluğunu kaybe-
derek inancını zayıflatmış olur. Örneğin dalları 
budanıp yok edilen bir ağaç yine ağaçtır; ama 
güzelliğini kaybetmiş, kuruma ihtimali olan bir 
ağaçtır. Namazsız imanın durumu da böyledir. 
İman edip namaz kılmayan kimsenin Allah’a ve 
Peygambere olan bağlılığı zamanla azalabilir.

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bütün güzelliklerin kaynağı namazdır. 

B) Namaz kılmadan da iman sahibi olunabilir. 

C) İnsan hem inancını diri tutmalı hem de na-
mazını kılmalıdır.

D) Namazını terk eden insan Allah’ı ve Pey-
gamberi de terk etmiş sayılır.
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6. Süleyman Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi dersinde cemaatle namaz kılmanın önemini 
anlatır. Dersin sonunda öğrencilerinden cema-
atle namaz kılmanın faydalarına örnekler ver-
melerini ister. Öğrencilerinden bazıları şu ör-
nekleri verirler; 

Metin

Sema

Neşe

Taner

İnsanlara gösteriş yapmaya 
yarar.

Tek başına kılınan namaza 
göre daha fazla sevabı vardır. 

İnsanlarla daha sık görüşmeyi 
sağladığı için sosyalleşmeye 
katkı yapar.

Birlik ve beraberliğin gelişmesi-
ne katkı sunar.

Buna göre hangi öğrencinin konuyu anla-
madığı söylenebilir? 

A) Neşe B) Metin 

C) Sema D) Taner

7. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi ileri sürülemez?

A) İnsana sosyal statü sağlayarak maddi ka-
zanç elde etmesine yarar.

B) Toplumda birlik ve beraberliğin artmasına 
zemin hazırlar.

C) Zamanı verimli kullanmaya yardımcı olur.

D) İnsanın ahlaki gelişimine katkı sağlar.

8. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği 
namazlara farz namazlar denir. Ergenlik çağına 
gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslü-
man’ın günün belirli vakitlerinde namaz kılması 
emredilmiştir. Bu namazların kılınması sevap 
olduğu gibi, mazeretsiz olarak kılınmaması ise 
günahtır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi hakkın-
da bilgi verilmiştir?

A) Tövbe namazı

B) Yolculuk namazı

C) Beş vakit namaz

D) Tahiyyetü’l mescid namazı

9. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği 
namazlara farz namazlar denir. Ergenlik çağına 
gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslü-
manın günün belirli vakitlerinde namaz kılması 
emredilmiştir. Bu namazların, unutma veya uy-
kuda kalma gibi sebeplerle vaktinde kılınama-
ması durumunda ilk fırsatta kazası yapılmalıdır.

Bu metinde namazla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Beş vakit namazın günün hangi saatlerinde 
kılınması gerektiğine

B) Namazı kaza etmenin ne demek olduğuna

C) Namazla sorumlu tutulmanın şartlarına

D) Namazın hükümlerinden birine

10. Cuma namazında beş vakit namazdan farklı 
olarak hangi uygulama bulunur?

A) Öncesinde vaaz edilmesi

B) Cemaatle kılınması

C) Hutbe okunması

D) Farzından önce kamet okunması
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5
1. Namazda söylenen bazı sözler ve söylenme 

yerleri ile ilgili bazı öğrenciler şu bilgileri pay-
laşmışlardır.

Ali :  Namaza başlarken Tekbir: “Allahu 
ekber”

Nermin :  Rükûda: “Sübhane rabbiyel azim”

Ömer :  Secdede: “Semiallahü limen hami-
deh”

Neslihan :  Namazı bitirirken: “Esselamü aley-
küm verahmetullah”

Buna göre hangi öğrenci yanlış bir bilgi pay-
laşmıştır?

A) Ali B) Nermin

C) Ömer D) Neslihan

2. İki rekâtlık bir namazda;

I. Kıraat

II. Rükû

III. Selam

uygulamalarından hangileri birden fazla kez 
yerine getirilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

3. 

Bilgiler
D

Y
Cenaze namazı vacip namazlardandır.

Beş vakit namaz miraç esnasında farz 
kılınmıştır.
Namaza Fatiha suresi ile başlanır.

Her bir rekâtta iki kez secde yapılır.

Tablodaki bilgilerin doğru olanları “D”, yan-
lış olanları “Y” ile işaretlendiğinde yukarıdan 
aşağıya, doğru dizilim hangisidir?

A) Y - D - Y - D  B) D - Y - D - D

C) D - D - Y - D D) Y - Y - D - Y

4. Aşağıdakilerden hangisi namazların son 
oturuşlarında okunan dualardan biri değil-
dir?

A) Kunut duaları B) Salli-Barik duaları

C) Tahiyyat duası D) Rabbena duası

5. 
Namaz kılmadan önce bazı hazırlıklar yap-
mamız gerekir. Bunlara namazın dışındaki 
farzlar denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki 
şartlardan değildir?

A) Manevi olarak görünmeyen pisliklerden te-
mizlenmek

B) Görünen pisliklerden temizlenmek 

C) Örtünmesi gereken yerleri örtmek

D) İftitah tekbiri almak

6. Ayşe Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinde namaza hazırlık şartlarının gereklili-
ğini anlatmış dersin sonunda da öğrencilerine 
bu şartların önemi hakkındaki düşüncelerini 
sormuştur. Öğrencilerin cevapları ise şu şekilde 
olmuştur:

Selim :  Allah’ın huzuruna ruhen temiz çıkmak 
için hadesten taharet önemlidir.

Burcu :  Namaz görünür kirlerden de arınmayı 
gerektirir. Bu nedenle necasetten ta-
haret gereklidir.

Erkan :  Tam bir konsantrasyon için Kabe’ye 
yönelmek önemlidir.

Elif :  Rabbimizin huzurunda saygımızı ifa-
de etmek için rükû önemli bir göster-
gedir.

Buna göre hangi öğrenci kapsam dışı bir ce-
vap vermiştir?

A) Selim B) Burcu

C) Erkan D) Elif
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7.   • Namazın farzlarından 
birini yerine getirmemek

  • Namazda konuşmak

  • Kıble yönünden ayrıl-
mak

Öğretmen hangi konuyu anlatmaktadır?

A) Namazın birey ve toplum için önemi  

B) Namazın faziletleri

C) Namazı bozan durumlar  

D) Namazın kılınış şartları

8. Cemaatle namaz kılarken cemaat imamın ---- 
saf tutar.

Teravih namazı ---- olan namazlardandır.

Cenaze namazının hükmü ---- dir.

Cemaatle namaz, tek başına kılınan namazdan 
daha ---- dir.

Aşağıdakilerden hangisi yazı tahtasındaki 
cümlelere yerleştirilemez?

A) Nafile B) Önünde

C) Farz-ı kifaye D) Faziletli

9. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması 
zorunlu olan namazlardan biri değildir?

A) Cuma namazı B) Bayram namazları

C) Teravih namazı D) Cenaze namazı

10. Teravih namazı dörder rekâtta bir selam ve-
rilerek kılınması durumunda aşağıdakiler-
den hangisi ile aynı kurallara tabidir?

A) Sabah namazının sünneti 

B) Öğle namazının ilk sünneti

C) Yatsı namazının farzı  

D) İkindi namazının sünneti

11. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının 
kılınışı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Rükû ve secde yapılmaz.

B) Salli ve Barik bu namazda okunan dualar-
dandır.

C) Hiçbir tekbirinde eller kaldırılmadan Allahu 
ekber denilir.

D) Niyet edilirken ölünün kadın veya erkek, kız 
çocuğu veya erkek çocuğu olduğu belirtilir.

12. Namazdaki farzların ya da farz dışındaki kimi 
uygulamaların anlamlı bir hikmeti ve işlevi var-
dır. Örneğin niyet edilerek namazın ne için kılın-
ması gerektiğine yönelik içsel bir hazırlık yapıl-
mış olur; secde edilerek Yüce Allah’a (c.c.) 
duyulan saygının zirvesi örneklendirilir; kıraat 
yapılarak Kur’an’dan ayetler okunur ve Allah’ın 
(c.c.) öğütleri tekrar edilmiş olunur. Namazdaki 
uygulamalardan biri de selamdır. Selam için 
baş önce sağ tarafa çevrilir, “Esselâmü aley-
küm ve rah metullâh.” denilir, sonra sol tarafa 
çevrilir ve “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.” 
denilir. 

Buna göre namazda selam verilerek aşağı-
dakilerden hangisi yapılmış olur? 

A) Namaz bitirilmiş olur.

B) Namaza başlanmış olur.

C) Namazda kıraat yapılmış olur.

D) Namazda kıyamda durulmuş olur.
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6
1. Hz. Zekeriya (a.s.), İsrâiloğullarına Yüce Al-

lah’ın varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve 
yasaklarını bildirmek için gönderilen bir pey-
gamberdir. Soyu Hz. Davud’a (a.s.), oradan da 
Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır. Peygamber 
olmadan önce Beytü’l-Makdis’e hizmet etmek 
için çalışmıştır. Kendisine peygamberlik görevi 
geldikten sonra da Kudüs ve çevresindeki in-
sanlara Yüce Allah’ın emirlerini bildirmiş; inkâ-
rın ve zulmün arttığı bir toplumda tevhid müca-
delesi vermiştir.

Bu metinde Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hangi soydan geldiğine

B) Peygamberlik verilmeden önce nerede ça-
lıştığına

C) Geçimini nasıl sağladığına

D) Hangi kavme peygamber olarak gönderildi-
ğine

2. 

I II III IV

D DY Y

D Y

Fil suresinde 

Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) doğduğu 

yıl gerçekleşen 

Malazgirt Savaşı 

anlatılmıştır.

Hz. Zekeriya (a.s.) 

Yüce Allah’tan 

kavmini sapmaktan 

koruyacak bir oğul 

istemiştir.

Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve üç ayet-

ten oluşur.

Şemadaki cümlelerin doğ ru veya yanlış ol-
masına göre hareket edil diğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır?

A) I.   B)  II. C) III.  D) IV.

3. Fil olayını bilen bir öğrencinin aklında aşağı-
dakilerden hangisi canlanmaz?

A) Ebabil kuşları B) Mescid-i Aksa

C) Ebrehe D) Kabe

4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hiç çocuğu olmamıştı. 
Bu yüzden ihtiyarlık çağına geldiğinde ileride 
kavminin Allah’ın (c.c.) yolundan sapmasından 
korktu ve Yüce Allah’tan kavmini sapmaktan 
koruyacak bir oğul istedi. Gizli bir sesle Yüce 
Allah’a bunun için yalvardı. Yüce Allah, mabet-
te namaz kılan Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasına 
şöyle cevap verdi: ----

Buna göre parçanın sonuna aşağıdaki ayet-
lerden hangisinin getirilmesi daha uygun-
dur? 

A) “… Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha 
önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.”

(Meryem suresi, 9. ayet)

B) “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek 
akrabalarımın isyankâr olmalarından kor-
kuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi ta-
rafından; bana ve Yakup hanedanına varis 
olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğu-
na ulaşmış bir kimse kıl!” 

(Meryem suresi, 5-6. ayetler)

C) “…Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir 
oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını 
kimseye vermedik.”

 (Meryem suresi, 7. ayet.)

D) “Rabbim! Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlı-
ğın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl 
çocuğum olur?” 

(Meryem suresi, 8. ayet)

5. Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl. 2. 
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. 3. ---- 4. Termî-
him bi-hıcâratin min siccîl. 5. Fece’alehüm 
ke’asfin me’kûl. 

Fil suresinin doğru biçimde tamamlanabil-
mesi için 3 numaralı bölüme aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Ve nahleu ve netrükü men yefcürük

B) Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl

C) Ve netûbü ileyk

D) Ve nüsnî aleykel-hayra
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Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

6. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatıyla ilgili;

 I. Yüce Allah’ın oğul müjdesiyle birlikte efendi, 
nefsine hâkim, salihlerden olan Harun adın-
da bir oğlu oldu.

 II. Hz. İsa’nın (a.s.) annesi Hz. Meryem’in 
(a.s.) eğitimi ve bakımıyla ilgilenmiştir.

 III. Hanımı kısır ve kendisi de ihtiyarlığın son 
noktasına ulaşmış iken Allah’ın (c.c.) izniyle 
bir kızı olmuştur.

numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

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

C) I ve III. D) I, II ve III.

7. Yüce Allah;

  • Ebrehe’nin ordusunu nasıl helak ettiğini, 

  • Müşriklerin tuzaklarını boşa çıkardığını,

  • Küçücük kuşların taşıdığı taşlarla gösterişli 
bir orduyu perişan ettiğini

hangi surede anlatmıştır?

A) Nasr B) Fil

C) Tebbet D) İhlas

8. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) vefatından sonra tebliğ 
vazifesi Hz. Yahya (a.s.) ile devam etti.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükle anla-
tılmak istenen hangisidir?

A) Vahyi açıklama görevi

B) Aileyi temsil etme durumu

C) Orduya komutanlık etme işi

D) Devleti yönetme sorumluluğu

9. Peygamberlerin her biri bir veya birkaç dünya 
işiyle meşgul olmuş ve geçimlerini bu yolla sağ-
lamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın 
(s.a.v.) mesleğidir?

A) Çobanlık B) Marangozluk

C) Demircilik D) Çiftçilik

10. Fil suresi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Allah filleri kötü varlıklar olarak göstermiştir.

B) Allah kendisine inananlara yardım etmiştir.

C) Allah’a karşı gelenler uyarılmıştır.

D) Allah zalimleri başarısız kılmıştır. 

11. Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili 
yanlış bir yargıdır?

A) Mekke’de indirilmiştir. 

B) Beş ayetten oluşmaktadır.

C) Peygamberimizin hayatına değinilmektedir.

D) Allah’ın inananlara yardımından bahsedil-
mektedir.

12. Fil suresinde “ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl” 
ayetinden hemen sonra aşağıdakilerden 
hangisi gelir?

A) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

B) Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

C) Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

D) Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

13. • Diğer adı Beytü’l-Makdis’dir ve Kudüs’te bu-
lunur.

  • Müslümanlar Medine’ye hicretten sonra bir 
müddet buraya yönelerek namazlarını kıl-
mışlardır. 

  • Daha sonra kıble Allah’ın (c.c.) emriyle bu-
radan Kâbe’ye çevrilmiştir.

  • Hz. Zekeriya (a.s.) peygamber olmadan 
önce buraya hizmet etmek için çalışmıştır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mescid-i Aksa B) Mescid-i Nebi

C) Kuba mescidi D) Mescid-i Haram
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1. Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken 

değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere 
zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır. 
Bağımlılık yapan maddeler bu değerlere zarar 
veren etkenlerin başında gelir.

Buna göre kumarın aşağıdakilerden hangi-
sine öncelikle zarar verdiği söylenebilir?

A) Can B) Mal  

C) Nesil D) Akıl

2. “Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düş-
manlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor 
musunuz?

(Mâide suresi, 91. ayet.)

Bu ayette içki ve kumarın aşağıdakilerden 
hangisi üzerindeki olumsuz etkisinden bah-
sedilmektedir?

A) Düşünce - Davranış 

B) İbadet - Eğitim

C) Ahlak - İbadet 

D) Zekâ - Kültür 

3. “Ey iman edenler! İçki/uyuşturucu, kumar (şans 
oyunları), dikili taşlar (putlar), fal okları şeytan 
işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kur-
tuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı 
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
vazgeçtiniz değil mi?” 

(Maide suresi, 90-91. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıka-
rılabilecek sonuçlardan biri olamaz?

A) Kötülükler şeytandandır.

B) İçki, kumar ve putlar öz itibarıyla pistir.

C) Zararlı alışkanlıklar toplumu ayrıştırır.

D) Bağımlılık yapan maddeler insanı dinden çı-
karır.

4. Askerlik anılarını anlatırken bir yandan da siga-
rasını sarar olayları tıpkı yeniden yaşıyormuş-
casına betimlerdi. Hiç durmadan sigara sarar, 
biri bitmeden diğerini yakardı. Canına acı bi-
raz Necip Amca az iç şu zıkkımı dediğimizde 
“Herkes ölecek bir gün yeğenim, hem bunca 
senedir bana bir şey yapmadı bundan sonra da 
yapmaz” derdi. Geçen gün köyüme uğradım. 
Heyecan verici hikâyelerini dinlediğim Necip 
Amcanın eski hâlinden eser yoktu şimdi. Bir 
bacağı kesilmiş, üstelik bir de gırtlak kanseri 
olmuş sesi hiç çıkmıyor, buğulu gözlerle bizleri 
süzüyordu.

Bu metinde ele alınan konu nedir?

A) Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar.

B) Akraba ziyaretinin faziletleri

C) Kader ile ilgili yanlış algılar.

D) Memleket özlemi

5. Bağımlılıkla mücadele eden bir dernekte yapı-
lan söyleşide, bir bağımlı, ailesinde alkol tüke-
timinin normal karşılandığını, bunun da kendi-
sinde “İçki içersem erkek olurum” düşüncesini 
oluşturduğunu söyledi. 15 yaşındayken girdiği 
değişik ortamlarda uyuşturucu almaya başladı-
ğını ifade eden bağımlı, uyuşturucu kullanımı-
nın kademe kademe arttığını belirtti. Tedavi için 
AMATEM’e, özel hastanelere, psikiyatristlere 
gittiğini anlatarak, “Hastane süreçlerinden son-
ra, daha eve gitmeden madde almaya gidiyor-
dum.” diye konuştu.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçadan çıkarıla-
bilecek sonuçlardan biri olamaz?

A) Madde bağımlılığı ile mücadele eden kuru-
luşlar vardır.

B) Özgüveni yüksek kişiler bağımlılık riski taşı-
mamaktadır.

C) Madde bağımlılığı ile mücadele çok meşak-
katli bir süreçtir.

D) Aile içi etkileşim madde bağımlılığında 
önemli etkenlerdendir.
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6. 

Madde bağımlılığının ne 
gibi toplumsal zararları 
vardır?

Enes : Suç oranları artar.

Ecrin : İradeyi zayıflatır.

İbrahim : Güven ve huzur ortamı bozulur.

Vildan : Aile huzurunu bozar.

Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yanlış 
cevap vermiştir?

A) Enes B) Ecrin

C) İbrahim D) Vildan

7. Bir röportajda anılarını anlatan madde bağım-
lısı A kişisi, madde kullanımına 13-14 yaşların-
dayken başladığını, en büyük sebebin aile içi 
iletişim bozukluğu olduğunu savundu. Uyuştu-
rucuyu 14 yıl erkek kardeşiyle kullandığını be-
lirten bağımlı, ailesinin 7. senede bu durumu 
öğrendiğini dile getirdi.

Buna göre madde bağımlılığı hakkında aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi ortaya konamaz?

A) Çok sinsice ilerler.

B) Sosyal sorunlar bu tür sorunlara zemin ha-
zırlar.

C) Ortaokul çağı dikkat edilmesi gereken dö-
nemlerdendir.

D) İnsanları sorunlarından uzaklaştırarak terapi 
etkisi yapar.

8. Kumar oynamanın birey ve toplum üzerinde 
olumsuz etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın 
sonuçları arasında gösterilemez? 

A) Zamanın kötü kullanılmasına neden olma

B) Çalışma yerine tembelliğe alışma

C) Aileleri maddi manevi zor duruma düşürme

D) İnsanlar arasında sevgi ve muhabbeti artırma

9. Günümüzde yapılan birçok araştırma sigaranın 
insan ve çevre sağlığı üzerindeki onlarca zarar-
lı etkisini bilimsel olarak ortaya koymuş bulun-
maktadır. Birçoğu ölümcül olmak üzere pek çok 
hastalığın sebebi olması itibariyle sigara içmek 
âlimler tarafından “harama yakın mekruh” (tah-
rimen mekruh) sayılmıştır.

Bu bilgide sigara ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Etkisine 

B) Dinen hükmüne

C) Maddi zararlarına

D) Zararlarının kanıtlandığına

10. 

Hakan Elif

Alkol veu uyuşturucu 
madde kullanımının 

bireysel zararları

Alkol ve uyuşturucu 
madde kullanımının 
toplumsal zararları

1. Ruh ve beden sağ-
lığını bozar.

4. Bağımlılığa yol 
açar.

2. Aile huzurunu 
bozar.

5. Devlet ekonomisi-
ne zarar verir.

3. İradeyi zayıflatır. 6. Sosyal ilişkileri 
zedeler.

6. sınıf öğrencileri Hakan ve Elif, bir tablo ha-
zırlamıştır.

Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi 
birbiriyle yer değiştirirse tablolar doğru hâle 
gelir?

Hakan Elif

A) 1 5

B) 3 5

C) 1 6

D) 2 4
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1. İnsanlar çevresindeki insanlara, diğer canlılara 

ve nesnelere birbirinden farklı şekillerde ilgi ve 
sevgi besler. Bunun sonucunda onlara yönelik 
olarak farklı biçimde bağlanma gösterebilir. Bu 
bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesi 
bağımlılık olarak adlandırılır. Bu durumdaki bi-
reyde stres ve kaygı seviyesi yüksek olduğun-
dan, akıl ve iradenin sağlıklı bir şekilde kullanıl-
ması mümkün değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zararlı 
bağımlılıklardan biri değildir?

A) Alkol kullanmak 

B) Köşe yazısı okumak

C) Saatlerce TV izlemek 

D) Kumar oynamak

2. Bağımlılık yapan madde kullanımı-
nın ne gibi olumsuz etkileri vardır?

Veysel: Yeteneklerimizi kullanmamızı engeller

Arzu: Psikolojik rahatlama sağlar.

Ebubekir: Üretkenliğimizi azaltır.

Necmiye: Kin ve nefrete yol açar.

Hangi öğrenci öğretmenin sorusuna ilgisiz 
bir cevap vermiştir?

A) Veysel B) Arzu

C) Ebubekir D) Necmiye

3. 

“Ey İman edenler! Mallarınızı ara-
nızda haksızlıkla yemeyin...” 

(Nisâ suresi, 29. ayet)

Sınıfta bu ayeti okuyan öğretmenin aşağıda-
ki konulardan hangisine öncelikle değindiği 
söylenebilir?

A) Kumar B) Sigara

C) Yalan D) İnfak

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerin-
den tamamen farklı bir konu ele alınmakta-
dır?

A) Tevrat indirilmeden evvel, İsrail’in kendine 
haram kıldıklarından başka, İsrailoğulları’na 
bütün yiyecekler helal idi…” 

(Al-i İmran suresi, 93. ayet)

B) O, size ölüyü (leşi)-kanı, domuz etini ve 
Allah’tan başkası adına kesilmiş olan (hay-
van)’ı kesin olarak haram kıldı. 

(Bakara suresi, 173. ayet)

C) “Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta 
ve haram yiyicilikte çabalarına hız kattıkları-
nı görürsün…” 

(Maide suresi, 62. ayet)

D) “Rableri Katında dileyecekleri herşey onların-
dır. İşte bu, ihsanda bulunanların ödülüdür.” 

(Zümer suresi, 34. ayet)

5. Cahiliye Dönemi’nin Arap toplumunda fal okla-
rı ve zarla oynanan bazı oyunlar kumar olarak 
nitelendirilirdi. Günümüzde ise kumar; sanal or-
tamda veya salonlarda oynanan şans oyunları, 
piyango biletleri, bahisler ve kumar makineleri 
gibi çeşitli şekillerde oynanmaktadır. Maddi bir 
değer ifade eden ve kazanç karşılığında oyna-
nan her türlü şans oyunu kumar kapsamına gir-
mektedir.

Bu metinde Kumar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Günümüzdeki şekline 

B) Dinen hükmüne

C) Eski dönemlerde de oynandığına 

D) Çeşitlerine


