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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini 

yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımı-

zı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim prog-

ramlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanım-

lara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, mu-

hakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla 

öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz. Sorular ha-

zırlanırken PISA ve TIMSS sorularını örnek alıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 

uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” 

öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler 

sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Son Viraj Yayınları olarak bu sınavda en iyi dereceyi elde etmeniz için  adlı ürünle karşınıza 
çıkıyoruz. Eserimizdeki testler ünite değerlendirme sınavı tarzında hazırlanmıştır. Bu sayede ünitelerin 
her bir kazanımına yer verilmiştir. Soruların tamamı MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve LGS sorula-

rına göre hazırlanmıştır.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik 

yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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1. Etrafımıza baktığımızda sınıfımızdaki sıralar 
düzenli ise bunu düzenleyen birinin olduğunu, 
masamızın üstündeki kitapları yazan bir yazarın 
olduğunu, kalemlerimizin ve silgimizin kendi ken-
dine var olmadığını biliriz. Yani ortada bir bir ki-
tap, kalem varsa mutlaka bu ürünü yapan vardır. 
Küçük büyük düzen olan her yerde mutlaka bu 
düzenin bir kurucusunun olması gerekir. Kâinatta 
da en küçük atomlardan en büyük yıldızlara ka-
dar baktığımızda son derece mükemmel işleyen 
bir yaratılış görürüz. İşte nasıl bir kitap ve kalem 
kendi kendine var olamıyorsa düşünen ve aklını 
kullanabilen herkes bu akıl almaz büyüklükteki 
mükemmel bir şekilde işleyen kâinatın ve içindeki 
varlıkların da bir yaratıcısı olduğunu bilir. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Evrende belli bir düzen vardır.

B) Evrende mükemmel işleyen bir düzenin olma-
sı bunları yaratanın olduğunu gösterir.

C) Evrendeki düzen gittikçe bozulmaktadır.

D) Evrendeki düzen mükemmel bir şekilde Yüce 
Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir.

2.      • Güneş’in milyonlarca yıldır sönmeden ısı ve 
ışık vermesini sürdürmesi

  • Atmosferin Dünyamızı çeşitli etkenlerden ko-
ruyucu özellikte yaratılması.

  • Dünyamızın milyonlarca yıldır hiçbir gökcis-
mine çarpmadan hareketini sürdürmesi.

Bu örneklerle verilmek istenen ana mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanın yaşaması için gerekli olan her şeyin 
doğada bulunduğu

B) Güneş’in Dünya’dan daha mükemmel bir şe-
kilde yaratıldığı

C) Gökyüzündeki her varlığın hareket ettiği

D) Evrende mükemmel bir şekilde işleyen bir dü-
zen olduğu

3. Yüce Allah kâinatta sayısız varlık yaratmıştır. Bu 
yarattığı varlıklar arasında insana ise farklı özellik-
ler vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanı di-
ğer varlıklardan üstün kılan bir özellik değildir?

A) Rızkının olması

B) Aklı olan bir varlık olarak yaratılması

C) Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabil-
mesi

D) Düşünüp seçim yapabilmesi

4. Kâinatta varlıkların bir düzensizlik olmaksı-
zın, birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket et-
mesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
gösterilebilir?

A) İnsanın inanan bir varlık olduğuna

B) Kâinatı yaratan yaratıcının tek olduğuna

C) Yüce Allah’ın çok bağışlayan olduğuna

D) İnsanın doğası gereği yüce bir varlığa inanma 
eğiliminde yaratıldığına

5. Nasrettin Hoca bir gün ceviz ağacının altında uza-
nıyormuş, o sırada koca koca bal kabaklarına bak-
mış bir de koca ağaçtaki küçük cevizlere, "Yüce 
Rabb’im, şu incecik kabak sapında kocaman ka-
bak yaratmışsın. Şu dalları gökyüzüne çıkmış, 
koca ceviz ağacında ise küçücük ceviz yaratmış-
sın. Koca kabakları, ceviz ağacında, ceviz tanele-
rinin de kabakta bitmesi daha uygun olmaz mıydı" 
demiş. Derken bir ceviz tanesi Hoca’nın tam alnı-
na düşmez mi! Hoca’nın gözünde şimşekler çak-
mış. Hemen, ‘Tövbe Yüce Rabb’im, bir daha senin 
işine karışmam. Ne yaratmışsan bir hikmet üzere 
yaratmışsındır. Şimdi ağaçta ceviz yerine kabak 
olsaydı ne olurdu hâlim’ demiş.

Yukarıdaki fıkrada verilmek istenen mesaj 
hangisidir?

A) İnsan düşünen bir varlık olarak yaratılmıştır.

B) Kabak cevize göre daha büyük yaratılmıştır.

C) Allah yeryüzünde sayısız ağaç yaratmıştır.

D) Yüce Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır.

Allah İnancı
1. 1.
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6. “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.” 

(Câsiye suresi, 4. ayet)

“Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve ken-
di nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” 

(Zariyat suresi, 20 - 21. ayetler)

Bu ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzünde sayısız canlı yaratılmıştır.

B) İnsan akıllı bir varlık olarak yaratılmıştır.

C) Allah evrendeki varlıkları incelememizi ve 
bunlar hakkında düşünmemizi ister.

D) Allah dünyayı canlı yaşamı için en güzel bir 
şekilde yaratmıştır.

7. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz 
onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz...” 

(Zuhruf suresi, 11. ayet)

“Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

Aşağıda verilenlerden hangisi verilen bu ayet-
lerle çelişmektedir?

A) Yerler ve gökler yerli yerince yaratılmıştır.

B) Evrende mükemmel bir düzen ve ölçülü bir 
yaratılış olduğunu gösteren pek çok örnek 
vermek mümkündür.

C) Evrendeki ölçü, varlıklar arasında uyumsuz-
luk yaratmıştır.

D) Evrendeki muhteşem düzen milyonlarca yıldır 
bozulmadan devam etmektedir.

8. “Deki: O Allah, birdir. O hiçbir şeye muhtaç değil-
dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona 
denk değildir.” 

(İhlâs suresi, 1 - 4. ayetler)

İhlâs Suresinde vurgulanan temel konu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İhlâs B) İbadet

C) Kıssa D) Tevhid

9. “Deki: O Allah, birdir. O hiçbir şeye muhtaç değil-
dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona 
denk değildir.” 

(İhlâs suresi, 1 - 4. ayetler)

Bu ayetlerde Yüce Allah’la ilgili olarak;

I. bütün varlığı yönettiği,

II. eşi ve benzeri olmadığı,

III. tek olduğu

ifadelerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

10. Yapılan bilimsel araştırmalar kâinattaki varlıkla-
rın son derece mükemmel bir şekilde yaratıldığını 
göstermektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümleyi des-
tekler niteliktedir?

A) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hü-
kümranlığı Allah’a aittir…” 

(Maide suresi, 120. ayet)

B) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve 
kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyor-
sunuz!” 

(Mülk suresi, 23. ayet)

C) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler) 

D) “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana 
göre) yarattık.” 

(Kamer suresi, 49. ayet)

11. Yüce Allah’ın gücü sınırsızdır. O’nun için hiçbir 
şey zor değildir. O’nun gücü her şeye yetmektedir 
ve bir şey yaratmak için sadece ona “Ol” demesi 
yeterlidir o da hemen oluverir. Bu husus Kur’an’da 
şöyle bildirilir: “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, 
o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” 

(Yâsin suresi, 82. ayet)

Bu metinde vurgulanan Yüce Allah’ın sıfatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudret B) İlim

C) Semi D) Basar
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12. Allah bir Peygamber hak

Rabbülalemindir mutlak

Senlik benlik nedir bırak

Söyleyim geldi sırası

Cümle canlı hep topraktan

Var olmuşuz emir Hakk’dan

Rahmet dile sen Allah’tan

Tükenmez rahmet deryası

(Aşık Veysel Şatıroğlu)

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Canlıların topraktan yaratıldığı

B) Allah’ın bütün canlılara rızkını verdiği

C) Allah’ın rahmetinin sonsuz olduğu

D) İnsanların Allah’ın emriyle yaratıldığı

13. Bir resme baktığımızda bu resmin bir ressam ta-
rafından yapıldığından şüphe etmeyiz. Çünkü hiç-
bir şey kendi kendine var olamaz. Tüm evrene de 
baktığımızda; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizle-
rin, ırmakların, dağların, ağaçların, hayvanların ve 
sayamadığımız sayısız varlıkların mükemmel bir 
şekilde yaratıldığını görürüz. Buna göre nasıl ki 
bir resme baktığımızda bu resmi yapan bir res-
samdan şüphe etmediğimiz gibi bu sonsuz güzel-
likteki evren ve içindeki varlıkları da yaratan bir 
yaratıcının varlığından şüphe edemeyiz.

Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Evrende sayısız varlık yaratıldığı

B) Evrende belli bir düzenin hakim olduğu

C) Evrendeki düzenin bir yaratıcı tarafından var 
edildiği

D) Ay’ın yıldızlara göre daha mükemmel olarak 
yaratıldığı

14. Hz. İbrahim (a.s.) Irak ve çevresi, Urfa, Harran, 
Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine 
alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu böl-
gelerde insanları bir ve tek olan Allah’a inanma-
ya çağırmıştır. Ancak başta babası Azer olmak 
üzere yaşadığı toplumdan bazıları Hz. İbrahim’in 
bu çağrısına uymayıp ona karşı çıkmış ve Hz. 
İbrahim ile mücadele edip onu engellemek iste-
mişlerdir.

Bu parçada Hz. İbrahim’le ilgili olarak aşağı-
daki hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Babası kimdir?

B) Nerede yaşamıştır?

C) Peygamber olan oğulları kimlerdir?

D) İnsanları neye davet etmiştir?

15. “…Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri an-
cak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir 
süre için yaratmıştır…”

(Rum suresi, 8. ayet)

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan 
O' dur. Rahman’ın yaratışında hiçbir aksaklık gö-
remezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk 
görebiliyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) İnsan yaratılmış en mükemmel varlıktır.

B) Evren düzenli bir yaratılış vardır.

C) Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır.

D) Allah’ın yarattıklarında bir uyumsuzluk yoktur.
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1.      • Güneşin her gün doğudan doğup batıdan 
batması

  • Uzayda milyonlarca yıldızın hareket etmesi-
ne rağmen hiç birinin birbirine çarpmaması

  • İnsanın iki ayağı üzerinde durabilmesi ve ha-
reket edebilmesi

Bu verilenler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 

(Necm suresi, 39. ayet)

B) O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin 
rabbidir. Şu hâlde O’na sabır ve sebatla kulluk 
et…” 

(Meryem suresi, 65. ayet) 

C) “....Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven...” 

(Ali İmran suresi, 159. ayet)

D) “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekil-
lendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı…” 

(Teğabun suresi, 3. ayet)

2. Küçücük bir tohumun kendisinden binlerce büyük 
bir ağaca nasıl dönüştüğünü, uzaydaki milyon-
larca yıldızın hareket ettiği hâlde nasıl birbirine 
çarpmadığını, Güneş’in milyonlarca yıldır ısı ver-
diği hâlde bu enerjisinin nasıl bitmediğini düşün-
meye başladığımızda ve bunun gibi evrendeki 
sayısız düzen örneklerine baktığımızda bunların 
kendiliğinden olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir 
binayı gördüğümüzde onu yapan bir ustanın bir 
mimarın varlığını düşünüyorsak, evreni ve içinde-
ki her şeyi yaratan bir ---- olduğunu da düşünü-
rüz. Çünkü evrende hiçbir şey kendiliğinden var 
olmaz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) ikliminin B) yaratıcının

C) havasının D) anahtarının

3. “Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır; 
onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada 
ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir 
yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki 
tek bir taneyi dahi bilir…”

(Enam suresi, 59. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmaktadır?

A) Rahman B) İlim

C) Basar D) Semi

4. Evrendeki bu harika nizam sana hatırlatmıyor mu 
Yaradanı,

Düşün yaradılış gayeni, hesap gününü boş san-
ma meydanı, 

Kardeşim kâinata ibretle bak, tabiat kitabını bir 
oku doğruca, 

Bunları bir Yaratan var, akledersen varırsın sen 
de bu sonuca.

(Recep Karagöl)

Bu dizelerde verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İnsan inanan bir varlık olarak yaratılmıştır.

B) Evrendeki varlıklar birbirleriyle uyumlu olarak 
yaratılmıştır.

C) İnsan yaratılmış en üstün varlıktır.

D) Evrende düzenli işleyişin olması bunları yara-
tan bir yaratıcının olduğunu gösterir.

5. Öğretmen: “Çocuklar! Hiçbir şeyin kendi kendine 
oluşamayacağı ve evrende de mükemmel bir şe-
kilde işleyen düzenin olduğu düşüncesi bizi hangi 
sonuca ulaştırır?”

Buna göre öğretmenin sormuş olduğu soru-
nun cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalı-
dır?

A) Dünyanın insan yaşamına uygun olarak yara-
tılmış olduğuna

B) Allah’ın her canlıya rızkını verdiğine

C) Evreni yaratan bir yaratıcının olduğuna

D) İnsanın ihtiyaç sahibi bir varlık olduğuna
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6. Allah’ın birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olma-
dığı anlamına da gelir. Yüce Allah düşündüğümüz, 
görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah’a eş 
ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var 
edendir ve her şeyin sahibidir. Allah hiçbir şeye ih-
tiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar.

Bu parçada Yüce Allah ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Evreni koruyup gözettiği

B) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

C) Dengi ve benzeri olmadığı

D) Her şeyin yaratıcısı olduğu

7. Yüce Allah işitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz 
olan, evrenin tek sahibidir. Nasıl ki bir makineyi 
icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini bi-
liyorsa, her şeyi yaratan Yüce Allah da yarattığı 
tüm varlıkların özelliklerini bilir ve görür. Nerede 
olursak olalım yaptığımız her şeyi görür. İçimiz-
den geçirdiklerimizi bilir. Düşündüklerimizden 
haberdardır. Bu durum bizi davranışlarımıza ve 
sözlerimize özen göstermeye yöneltir. Böylelikle 
Allah’ın her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi kö-
tülüklerden uzaklaştırır. İyi ve güzel ahlaklı olma-
mızı sağlar.

Buna metne göre; 

I. Karanlık, Yüce Allah’ın görmesine engel de-
ğildir.

II. Yüce Allah her yaptığımızı bilmektedir.

III. Allah inancı sayesinde insan iyi ve güzel ola-
na yönelir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

8. (A) “Yüce Allah için bir böceği yaratmakla milyon-
larca yıldızı yaratmak aynı kolaylıktadır.”

(B) “Yüce Allah bir şeyi yaratmaya karar verdiği 
zaman meleklere de danışır.”

(C) “Yüce Allah birdir ve O’nun eşi, benzeri hiçbir 
şey yoktur.”

Verilen bu ifadeler bilgiler için; 

I. (A) doğrudur.

II. (B) ve (C) yanlıştır.

III. (C) doğrudur.

yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

9. “O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece «Ol!» 
demektir. O da hemen oluverir.”

(Yasin suresi, 82. ayet)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Yüce Allah’ın gücü her şeye yetmektedir.

B) Yüce Allah istediğini istediği zaman yaratan-
dır.

C) Yüce Allah evreni yarattıktan sonra işleyişine 
karışmamaktadır.

D) Yüce Allah için zor diye bir şey yoktur.

10. İçinde yaşadığımız doğayı gözlemlediğimiz ve 
üzerinde düşündüğümüz zaman, varlıklar arasın-
da bir denge, düzen ve uyum olduğunu anlarız. 
Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir 
yaratılış amacı ve görevi vardır. 

Bu durumu en iyi ifade eden ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “....Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven...”

(Ali İmran suresi, 159. ayet)

B) “… O (Allah) her an yaratma hâlindedir.” 

(Rahmân suresi, 29. ayet)

C) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm suresi, 39. ayet)

D) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere 
yaratmadık…”

 (Sâd suresi, 27. ayet)
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11. İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönel-
mesi, isteklerini Yüce Allah’a iletmesi, O’ndan 
yardım dilemesi ve O’na güvenip dayanmasıdır. 
Sevinç ve üzüntüleri yaratan ile paylaşmaktır. 
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmektir. Yaptığı 
hatalardan dolayı pişman olmak ve O’ndan af di-
lemek ve yardım istemektir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinden söz 
edilmektedir?

A) Tevhid B) Hanif

C) Esmâ-ül Hüsnâ D) Dua

12. Hamza :  “Talha, dua ile ilgili neler söyleye-
bilirsin?”

Talha : ?

5. sınıf öğrencilerinden Talha, Hamza’nın sor-
duğu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini 
verirse yanlış olur?

A) Dua eden kişi Rabbi ile iletişime geçerek se-
vinç ve üzüntülerini paylaşır.

B) Sadece kendimiz için dua edebiliriz.

C) Duada önemli olan samimi olarak Yüce Al-
lah’tan istemek ve O’na yönelmektir.

D) Kulun Rabbi ile iletişim kurduğu ibadetlerin 
başında dua gelir. 

13. Yüce Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. Dün-
yada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan 
inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü 
nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Yüce Allah 
bu ismi ile dünya hayatımızı devam ettirebilme-
miz için çeşitli nimetler ve kolaylıklar sunar. Ör-
neğin bebeklik ve çocukluk dönemimizde iken, 
beslenme, güvenlik, sevgi ve şefkat gibi ihtiyaç-
larımızın karşılanması için bizi bir aile içinde ya-
ratır. Beslenmemiz için bitkileri ve hayvanları var 
eder. Yüce Allah bu isminin bir gereği olarak ya-
rattığı tüm kullarına merhamet eder.

Bu metinde Yüce Allah’ın isimlerinden aşağı-
dakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A) Rahim B) Rahman

C) Samed D) Alîm

14. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. O’nun bilgisi 
sınırsız ve kusursuzdur. Yüce Allah geçmişteki, 
şu andaki ve gelecekteki durumlarımızı her za-
man bilir. Bütün bunları bilmek O’nun için hiç zor 
değildir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümleyi des-
tekler niteliktedir?

A) “ ...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine 
karşılık veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet)

B) “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu 
yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet) 

C) “Ant olsun, biz sana apaçık ayetler indirdik…” 
(Bakara suresi, 99. ayet)

D) “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez....”

(En’âm suresi, 59. ayet)

15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariy-
le diğerlerinden farklıdır?

A) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…” 

(Râd suresi, 14. ayet)

B) “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 
yardım dileriz.” 

(Fâtiha suresi, 5. ayet)

C) “Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar 
diye kolaylaştırdık…”

(Kamer suresi, 22. ayet)

D) “Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, 
gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua 
edince, dua edenin duasına cevap veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet)
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Ramazan ve Oruç
3. 2.

1. “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu 
ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema 
(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise ka-
panır…”

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek 
Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları ba-
ğışlanır.”

 Bu hadisi şeriflerde dikkat çekilmek istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan’ın Kur’an ayı olduğu

B) Kadir gecesinin fazileti

C) Ramazan ayının önemi

D) Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar

2. Müslümanlar için çok önemli olan Kur’an-ı Ke-
rim, Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye 
başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim, insanlara Yüce Al-
lah’ın istediği gibi iyi bir kul olmak için yapılması 
gerekenleri öğretir. Müslümanlara hem dünyada 
hem de ahirette mutlu olmanın yolunu gösterir. 
Bu yüzden her Müslüman, Yüce Allah’ın sözü 
olan Kur’an-ı Kerim’e derin bir saygı duyar. Onu 
okumaya, anlamaya ve hayatında yaşamaya ça-
lışarak bu saygının gereğini yerine getirir.

Bu parçada Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşa-
ğıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kur’an’a saygı nasıl olmalıdır?

B) İnsanlara neyi öğretmektedir?

C) İlk inen ayetleri hangisidir?

D) Ne zaman indirilmeye başlanmıştır?

3. 

Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana 
inandım, sana güvendim. Senin rızkın ile 
orucumu açtım.”

Yukarıda sevgili peygamberimizin yaptığı bir du-
aya yer verilmiştir.

Buna göre bu yapılan duaya aşağıdakilerden 
hangisi denilmektedir?

A) Oruç Duası B) Yemek Duası

C) Sofra Duası D) İftar Duası

4. Farz Hac

Sahur Teravih

Kurban Sadaka

İftar Fitre

Kutucuklarda verilen kavramlardan kaç tane-
si doğrudan Ramazan ayıyla ilgili kavramlar-
dandır?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3

5. Osmanlı döneminde Ramazan günlerinde pek 
çok zengin, hiç tanımadığı semtlerde bakkal, ma-
nav dükkânlarına gider, esnaftan veresiye defter-
lerini çıkarmalarını isterlerdi. Defterin sayfalarının 
rastgele bir bölümünün borçlarını hesaplattırdık-
tan sonra o sayfaları yırtar ve o kimselerin borçla-
rını öderlerdi. Dükkân sahibine “Bu borçları silin! 
Allah kabul etsin!” diyerek, kendilerini tanıtmadan 
oradan ayrılırlardı. Bu şekilde borcu ödenen kişi, 
borcunu ödeyenin kim olduğunu bilmez; borcu 
sildiren kişi de kimi borçtan kurtardığını bilmezdi.

Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisinin 
zenginleri bu şekilde davranmaya teşvik ettiği 
söylenemez?

A) “Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.”

B) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınız-
dır.”

C) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulur-
sa alsın.”

D) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz...”

6. Yüce Allah insanlara sayısız nimetler vermiştir. 
Verilen nimetlerin çokluğundan bazen bu ni-
metlerin önemi yeterince anlaşılmaz. Ramazan, 
kıymeti fark edilmeyen pek çok nimetin değerini 
Müslümanlara öğreten bir aydır. Oruçluyken aç-
lık ve susuzluk çeken bir Müslüman, bu sıkıntıları 
yaşayan çaresiz insanların hâlini daha iyi anlar.
Bu parçada verilen bilgilere göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oruç ibadetinin belli bir zamanı vardır.

B) Oruç tutan insan ihtiyaç sahiplerin hâlini daha 
iyi anlar.

C) Yüce Allah’ın insana verdiği nimetler saymak-
la bitmez.

D) Ramazan nimetlerin kıymetini hatırlatır.
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7. 

Görseldeki gibi iki minare arasına asılan “Hoş 
geldin on bir ayın sultanı”, “Hoş geldin Rama-
zan”, “Tut bizi ey oruç” gibi güzel sözler yazılan 
ışıklı yazılardır.

Buna göre bu ışıklı yazılara ne ad verilir?

A) Fitre B) Kubbe

C) Mahya D) Şerefe

8. Ramazan’ın coşkulu ve farklı manevi havası ço-
cukları da kendisine çeker. Onlar da oruç tutmak 
isterler, yaşları küçük olduğu için henüz oruç tut-
mak onlara farz değildir. Ama çocuklar büyüdük-
lerini göstermek için oruç tutmaya hevesli olurlar. 
Büyüklerde çocukların heveslerini kırmamak için 
sahura kaldırırlar ve küçükler öğle yemeklerini 
yedikten sonra iftara kadar böyle alıştırma orucu 
tutarlar. Böylece küçükler hem oruç ibadetiyle ta-
nışmış hem de Ramazan iklimine katılmış olurlar.

Bu parçada bahsedilen küçüklerin tuttuğu 
oruca ne denilmektedir?

A) Sünnet oruç B) Tekne orucu

C) Alıştırma orucu D) Çocuk orucu

9. Öğretmen: “Çocuklar! O da Kur’an-ı Kerim’de 
Allah’ın dinini yayma mücadelesiyle bizlere ta-
nıtılan peygamberlerdendir. İsrailoğullarına gön-
derilmiştir. Hz. Süleyman’ın babasıdır. Kendisine 
ilahi kitap Zebur’un verildiği peygamberdir.”

Buna göre öğretmenin hakkında bilgi verdiği 
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim B) Hz. Musa

C) Hz. Yakup D) Hz. Davud

10. 

Yüce Allah’ın bizlerden kesinlikle 
yapılmasını emrettiği şeylerdir.

Öğretmen tahtaya yazarak, öğrencilerinden biri-
nin sorusunu cevaplamıştır.

Buna göre öğrencinin sormuş olduğu soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip ne demektir?

B) Müstehap ne demektir?

C) Sünnet ne demektir?

D) Farz ne demektir?

11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sare Ha-
nım derste Esma’nın sorduğu soruya:

“Bunlar saymakla bitmez. Bir kere oruç sabır 
eğitimidir, insana sabırlı olmayı öğretir. Oruç bir 
irade eğitimidir, insanı kötü alışkanlık ve çirkin 
davranışlardan uzaklaştırır. Oruç devamlı Allah’ı 
hatırlamamızı sağlar. Allah’ı devamlı hatırlamak 
insanı Allah’a daha da yaklaştırır. Oruç tutmakla 
kişi Allah’ın emrini yerine getirdiğinden kalbi hu-
zurla dolar.” Cevabını verdi.

Buna göre Esma, Öğretmen Sare Hanım’a 
aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

A) Oruç ne zaman başlayıp ne zaman son bul-
maktadır?

B) Oruç tutmak İslam’ın şartlarından mıdır?

C) Orucun faydaları nelerdir?

D) Ramazan ayının önemi nedir?



 

Ramazan ve Oruç Test

3.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

So
n 

Vi
ra

j

12.     • Oruç tutmak isteyenlerin gecenin bir bölüm-

de kalkıp yemek yerler. Bu yemeğin yendiği 

vakte ne denir?

  • Akşam ezanının okunup, orucun bittiği vakte 
ne ad verilmektedir?

  • Orucun başladığı vakte ne ad verilir?

Bu sorulardan hangisinin cevabı aşağıdaki 
seçeneklerde yoktur?

A) Fitre B) Sahur

C) İmsak D) İftar

13. İftar vakti, Müslümanlar için sevinç ve paylaşma 
vaktidir. Akrabalarla, komşularla, muhtaçlarla bir-
likte oturulan iftar sofraları Yüce Allah’a kulluk eden 
Müslümanları birbirine kenetler. Peygamber Efen-
dimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur; “Her kim 
bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, kendisine onun 
sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de 
hiçbir şey eksiltilmez.”

 Bu parçada iftarın hangi yönüne dikkat çekil-
mek istenmiştir?

A) İslam’ın bir şartı olduğu

B) Günahların affına sebep olduğu

C) Toplumda paylaşmayı sağladığı

D) Muhtaç olanların zenginleşmesini sağladığı

14. Bilerek bir şey yiyip içmek, ağza giren yağmur, 
kar veya doluyu bilerek yutmak, dişler arasında 
sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir 
yiyecek artığını yutmak.

Bu metinde aşağıda verilenlerden hangisin-
den söz edilmektedir?

A) Orucun kimlere farz olduğu

B) Orucun kişiye kazandırdıkları

C) Orucu bozan bazı durumların neler olduğu

D) Oruç ibadetinin toplumsal faydaları

15. “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapma-
sın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine sata-
şırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin...”

(Buharî)

Peygamber Efendimizin bu sözünde vurgu-
lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan ayındaki orucun farz olduğu

B) Oruç tutanın kötü davranışlardan uzak dur-
ması gerektiği

C) Oruçlu insanın açların hâlini daha iyi anladığı

D) Orucun İslam’ın şartlarından biri olduğu

16.      • Bu dualarda Yüce Allah’tan dünyada ve ahi-
rette iyilikler istenir.

  • Vitr namazının üçüncü rekâtında tekbir alına-
rak okunan dualardır.

  • Rabbena Duaları Kur’an-ı Kerim’de de geç-
mektedir.

  • Bu dualarda anne ve babamız için de Yüce 
Allah’a dua ederiz.

  • Bu dualar namazlarda son oturuşta selam 
vermeden önce okunur.

Rabbena Dualarıyla ilgili bu bilgilerden doğru 
olanlara 20 puan verirsek, toplamda kaç puan 
kazanılmış olur?

A) 100 B) 80 C)  60 D) 40

17. Oruçlu bir Müslüman, insanları incitmemeye özen 
gösterir. İnsanların kalbini kırmanın, oruçlu bir 
Müslümana yakışmayacağını bilir. Bu nedenle 
oruçlu kimse bir yandan oruç yasaklarına uyarken 
diğer yandan da orucunun sevabını arttırmak için 
iyi davranışlar sergilemeye çalışır. Kötülüklerden 
ve çirkin işlerden uzak durur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruçluya 
yakışan bir davranış değildir?

A) Sabırlı olma

B) Gıybet etme

C) Mütevazi olma

D) Tebessümü yüzünden eksik etmeme
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1. Öğretmenin sorduğu soruya, 5/A sınıfı öğrencisi 
Büşra aşağıdaki cevapları vermiştir:

  • İnsana nimetlerin değerini hatırlatır.

  • İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır.

  • İnsana iradesine hakim olabilmeyi öğretir.

Buna göre öğretmen, Büşra’ya aşağıdaki han-
gi soruyu sormuş olabilir?

A) Orucu bozan şeyler nelerdir?

B) Orucun insana kazandırdıkları nelerdir?

C) Oruç tutmak İslam’ın şartlarından mıdır?

D) Oruç insanı ruhen huzura kavuşturur mu?

2. Ramazan ayında gündüzleri oruç tutan Müslü-
manlar, yatsı vakti camilere koşarak yatsı nama-
zından sonra yirmi rekâtlık teravih namazını kılar-
lar. Teravih namazı kılınırken aralarda cemaatle 
salavatlar getirilir. Güzel sesli müezzinler ilahiler 
okurlar. Böylece teravih namazı için bir araya 
gelen Müslümanlar Ramazan’ın coşkusunu hep 
birlikte yaşarlar. Çocuklar da büyükleriyle bera-
ber camilere giderek bu güzel ortamı neşeyle 
paylaşırlar.

Bu parçada teravih namazıyla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kaç rekât olarak kılındığı

B) Müslümanları biraya getirdiği

C) Sünnet bir namaz olduğu

D) Namaz aralarında ilahiler okunduğu

3. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınma-
sı sünnet olan 20 rekâtlık namaza “A”, Ramazan 
ayında maddi durumu elverişli olanların bir yoksu-
lun bir günlük yiyeceği veya bunun karşılığı olan 
maddi bedelini yoksula vermesine ise “B” denir.

Bu açıklamalarda “A ve B” ile gösterilen yerle-
re aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A B

A) Vitr Sahur

B) Teravih Fitre

C) Evvabin İmsak

D) Teravih İftar

4. Toplumumuzda bugün olduğu gibi geçmişte de 
Ramazan ayına özgü birçok gelenek vardı. Os-
manlı döneminde iftar sofralarına çok önem veri-
lirdi. Gelen misafirler Allah’ın lütfu olarak görülür 
ve onları ağırlamak için canla başla hizmet edilir-
di. İftar sofrası misafirlerine verilen değeri göster-
mek için hediye verilirdi. Bu hediyeyle misafirlere 
“siz bizim sevap kazanmamıza vesile oldunuz. 
Dişlerinizi yordunuz. Biz de size teşekkür olarak 
bunu vermek istiyoruz.” demiş olurlardı. Bu gele-
nek kültürümüzde misafire ve Ramazana verilen 
değerin en güzel örneklerinden biridir.
Bu parçada söz edilen Osmanlı döneminde 
gelen misafirlere verilen hediyelere ne ad ve-
rilirdi?

A) Diş kirası B) Mukabele

C) Tekne orucu D) Hatim

5.      • Farz olan orucu tutmak

  • Kur’an okumak

  • Teravih namazı kılmak

  • Sadaka vermek

  • Fitre vermek

Melisa, öğretmenin sorusundan her doğru bilgi-
den 20 puan alacaktır ve öğretmenin “Melisa, sa-
dece Ramazan ayında yapılan ibadetler nelerdir?” 
sorusuna verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Melisa toplamda 
kaç puan almıştır?

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40

6. Öğretmen: “Beyza, Ramazan ayının önemini 
vurgular mısın?”

Beyza: ?

5/A sınıfı öğrencilerinden Beyza, öğretmenin 
sorduğu soruya aşağıdakilerden hangisini 
söylerse yanlış bir cevap vermiş olur?

A) Hac ibadetinin yapıldığı aydır.

B) Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır.

C) Farz olan oruçların tutulduğu aydır.

D) Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha fazla 
anladığımız aydır.
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4.

7. X"Hem hükümdar hem peygamberdir.

Y"Halkını dönemin kralı Firavun’un zulmünden 
kurtarmaya çalışmıştır. 

Z"Sesinin güzelliğiyle bilinir. 

T"Hz. Süleyman’ın babasıdır.

Hz. Davud’la ilgili harflerle verilen bu bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız X B) X ve Y

C) X, Y ve T D) X, Z ve T

8. Hz. Peygamber, Ramazan ayında her zamankin-
den daha fazla Kur’an okumuş ve Müslümanlara 
da bunu tavsiye etmiştir. Bu yüzden Ramazan 
ayına Kur’an ayı da denir. Müslümanlar da bu 
ayda Kur’an-ı Kerim’i daha çok okur ve anlamaya 
çalışırlar.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı olmalıdır?

A) Kur’an ne zaman indirilmeye başlanmıştır?

B) Ramazan ayına niçin Kur’an ayı denmiştir?

C) Oruç bir irade eğitimi midir?

D) Oruç tutmak kimlere farzdır?

9. 

Ey Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahi-
rette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından 
koru.

Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği günde 
beni, annemi, babamı ve bütün müminleri 
bağışla.

Yukarıda anlamı verilen dualar hangisidir?

A) Tahiyyat Duası B) Rabbena Duaları

C) İftar Duası D) Kunut Duaları

10. Ramazan ayının toplumumuzda özel bir yeri var-
dır. Onu karşılamak için de çeşitli hazırlıklar ya-
pılır. Ramazan ayı yaklaşınca evler, mescitler, 
camiler ve sokaklar temizlenir. Bu mübarek ayda 
mukabele okuyacak kimseler planlamalarını ya-
parlar. İftar ve sahur sofraları için alışverişler yapı-
lır. Ev hanımları bu aya özgü yiyecekleri elbirliği ile 
hazırlar. Bu ayda daha rahat oruç tutabilmek için 
günlük hayatın akışında bazı değişiklikler yapılır.

Bu bilgilere göre parçanın konusu aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

A) Orucun kişiye kazandırdıkları

B) Kadir gecesinin önemi

C) Orucun toplumsal faydaları

D) Ramazan ayına hazırlık

11. I. Hz. Davud Kur’an-ı Kerim’de adı geçen pey-
gamberlerden midir?

II. Rabbena Dualarında kıyametin ne zaman 
kopacağından mı haber verilir?

III. Hz. Davud demiri kullanmada usta mıdır?

IV. Rabbena Duaları her namazın başında 
ayaktayken okunan dualar mıdır?

Bu sorulardan her doğru cevap 25 puan değe-
rindedir.

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Yakup yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdi-
ğine göre toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

12. Çocukların hayatında iz bırakan önemli hatıra-
lardan biri de tuttukları ilk Ramazan orucudur. 
Zor olmasına rağmen ilk orucunu tutan çocuk 
haklı olarak kendilerini büyümüş gibi hisseder-
ler. Çünkü çocuk, tuttuğu bu ilk oruçla açlık ve 
susuzluğa sabretmiş, yetişkinliğe doğru bir adım 
daha atmıştır. Toplumumuzda çocuklara orucu 
sevdirmek için uygulanan geleneklerden biri de 
bu ilk orucunu tutan çocuğa harçlık vererek onu 
sevindirmektir.

Buna göre bu parçanın başlığı aşağıdakiler-
den hangisi olmalıdır?

A) Sahur bereketi B) Orucun faydaları

C) İlk oruç D) Bayram sevinci
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Adap ve Nezaket
5.3.

1.      • Dinimizin bize kazandırdığı güzel ahlakın 
davranışlarımıza yansımasını ifade eden 
kavramdır.

  • Başkalarına karşı saygılı ve incelikli davran-
ma, naziklik anlamlarına gelen kavramdır.

  • İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran ya-
zılı olmayan toplumsal kurallara denilmektedir.

Yukarıda açıklaması verilmeyen kavram han-
gisidir?

A) Edep B) Selamlaşma

C) Nezaket D) Adap kuralları

2. 
Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan 
daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla kar-
şılık verin. Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını 
tam olarak yapandır. 

(Nisa suresi, 86. ayet)

Öğretmen Yusuf Bey: “Arkadaşlar! Tahtaya yaz-
dığım ayette neden bahsedilmektedir?”

Buna göre öğretmen Yusuf Bey’in sorduğu 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal birlik ve beraberlikten

B) Selamlaşma adabından

C) Mahremiyetin öneminden

D) İletişim adabından

3.      • Bir kimseden bir şey isteyeceğimiz zaman 
rica etmek

  • İnsanlara güler yüzle selam vermek

  • Büyüklerin cep telefonunu onlardan izinsiz 
kurcalamak

  • Engellilere yardımcı olmak

Aslıhan, öğretmenin sorusundan her doğru bil-
giden 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Nezaket 
kurallarına örnekler verir misiniz?” sorusuna ver-
diği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Aslıhan toplamda 
kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

4. Yüce Allah insanı en güzel biçimde yaratmış ve 
ona pek çok nimet vermiştir. Yeryüzünde bulunan 
her şeyi insan için yaratmış ve onun kullanımına 
sunmuştur. Müslümanlar Yüce Allah’ın kendileri-
ne verdiği nimetler için O’na şükrederler. Yüce Al-
lah’ın istediği ibadetleri yaparak O’na olan kulluk 
görevlerini yerine getirmeye çalışırlar. Toplumda 
adap kuralları denen örf, âdet ve kural hâlini almış 
iyi tutum ve davranış kurallarına da uyarlar.

Bu metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir kişinin özel hayatını araştırmak doğru bir 
davranış değildir.

B) Yüce Allah insana sayısız nimet vermiştir.

C) Müslümanlar toplumda güzel davranışlarda 
bulunmaya çalışırlar.

D) Yüce Allah yeryüzünde pek çok varlığı insa-
nın hizmetine vermiştir.

5. Enes :  “Allah’ın yarattığı rızıklardan helal 
olanlar, yasak olanlarla kıyaslanma-
yacak kadar çok fazladır.”

Metin :  “Yüce Allah’ın yasakladığı şeylerde 
insan sağlığı için birçok zararlar var-
dır.”

Hülya :  “İslam çalışmadan hazır beklemeye 
ve dilenmeye hoşgörüyle yaklaşmış-
tır.”

Sedanur :  “Peygamberimiz yemekten sonra ver-
diği nimetler için Yüce Allah’a şükret-
meyi Müslümanlara tavsiye etmiştir.”

Buna göre bu öğrencilerin ifadeleri için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece Metin’in ifadesi doğrudur.

B) Bütün öğrencilerin ifadeleri doğrudur.

C) Hülya’nın ifadesi yanlıştır.

D) Sadece Enes’in ifadesi yanlıştır.
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6. Bir ünitenin, üniteye hazırlık bölümünde şunlar 
yazmaktadır:

  • Toplum içinde insanlar ne gibi kurallara dik-
kat ederler?

  • Konuşma ve sofra adabına örnekler veriniz?

  • Arkadaşlarınızla selamlaşırken hangi ifadele-
ri kullanıyorsunuz?

  • Evinizde ailenizle birlikte yemek yerken sof-
rada nelere dikkat edersiniz?

Buna göre bu ünitenin başlığı aşağıdakiler-
den hangisi olmalıdır?

A) Temel Değerlerimiz

B) Adap ve Nezaket

C) Ramazan Ayı ve Oruç

D) Çevremizde Dinin İzleri

7. “Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Has-
talandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cena-
zesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde icabet 
eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdı-
ğında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıya-
bında onun için samimi davranır.”

(Tirmizi)

Buna göre bu hadiste aşağıdaki hangi neza-
ket kuralından bahsedilmemiştir?

A) Davete icabet etmek

B) Büyüklere saygılı olmak

C) Selamlaşmak

D) Hasta ziyaretinde bulunmak 

8. I. Bir insanın özel hayatını araştırmak

II. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmadan 
önce o fotoğrafta yer alan kişilerden izin is-
temek

III. Arkadaşının sırrını başkalarına anlatmak

IV. İzinsiz olarak bir insanın kişisel bilgilerini 
başkalarıyla paylaşmak

Burada numaralandırılarak verilenlerden han-
gisi, mahremiyet ihlallerinden değildir?

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

9. Hz. Lokman’ın adı Kur’an-ı Kerim’in bir suresine 
verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman kendi-
sine hikmet verilen salih bir kişi olarak tanıtılır. 
Kur’an’da belirtildiği üzere Hz. Lokman oğluna 
bazı nasihatlerde bulunmaktadır. Bu öğütlerinde 
oğlundan namazı en güzel şekilde kılmasını, iyi-
liği yaymak ve kötülüğe engel olmak için elinden 
geleni yapmasını istemektedir. Bu güzel işleri ya-
parken karşılaştığı sıkıntılara sabretmesi gerekti-
ğini de oğluna hatırlatmaktadır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Hz. Lokman’ın oğlu kendisinden sonra pey-
gamber mi olmuştur?

B) Hz. Lokman oğluna hangi nasihatlerde bulun-
muştur?

C) Hz. Lokman Kur’an’da nasıl tanıtılmıştır?

D) Kur’an’da Lokman suresi var mıdır?

10. ★	 Yemeği aile fertleriyle birlikte yemek

▲ Ağızda lokma bitmeden başka lokma alma-
mak

■ Yemeğe büyüklerden önce başlamak

● Yemekten sonra elhamdülillah demek

Sembollerle verilen ifadelerden hangisi sofra 
adabına aykırı bir davranıştır?

A) ★ B) ▲ C) ■ D) ●

11. Nezaket kuralları insana nerede, nasıl davranıl-
ması gerektiğini öğretir. Bireylere toplumsal ku-
rallar konusunda rehberlik eder. Güzel ahlaklı 
olmak isteyen bir kimse adap ve nezaket kural-
larına uymalıdır. İslam dininde güzel ahlak çok 
önemlidir. Bu yönüyle İslam dininde nezaket ku-
rallarına uygun davranmak, insanın ahlaki tutu-
muna katkısı bakımından da önemlidir.

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi ol-
malıdır?

A) Güzel ahlak ve eğitim

B) Din ve güzel ahlak ilişkisi

C) Nezaket kurallarının önemi

D) Güzel ahlak ve nezaket kuralları


