
       6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

    İlk Dönem Konularını İçeren
       

 

Deneme-3

Ad Soyad : ............................
Doğru      : ............................
Yanlış      : ............................
Net          : ............................

1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
    Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



1. Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî 
kitapların sonuncusudur. Son peygamber Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiş-
tir. Ayette şöyle buyrulur: “Anlayasınız diye 
biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”
Günümüzde Kur’an, pek çok dile çevrilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve mu-
amelat (sosyal ilişkiler) konularında bilgi verilir. 
Peygamberlerin hayatlarından örneklerin yer 
aldığı kıssalar anlatılır. Doğru ve yanlış dav-
ranışlar bildirilir, ahiretten haber verilir. Kur’an, 
Allah (c.c.) tarafından korunmuş ve günümüze 
kadar değişikliğe uğramadan gelmiştir.

Bu metinden hareketle Kur’an-ı Kerim’le il-
gili olarak;

 I. Son ilahi kitap olduğu,

 II. Hiçbir değişikliğe uğramadığı,

 III. Arapça olarak indirildiği

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

2. “Ey (elbisesine) bürünen Peygamber! Kalk 
ve (insanları) uyar.” 

(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)

“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni bil-
dir…” 

(Mâide suresi, 67. ayet)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güve-
nip dayan. O’nu hamd ile tesbih et...” 

(Furkan suresi, 58. ayet)

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği 
emirleri duyururlar...” 

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

Tabloda hangi renk satırdaki ayet "tebliğ"
 ile ilgili değildir?

A) Yeşil B) Beyaz 

C) Mavi D) Turuncu

3. İlahi kitaplar; insanların dünya ve ahiret mutlu-
luğunu sağlamak için peygamberler aracılığıy-
la gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları 
içeren vahyin bütünüdür.

Buna göre aşağıdaki hangi peygambere 
dört ilahi kitaptan biri verilmemiştir?

A) Hz. Musa B) Hz. Davud

C) Hz. İsmail D) Hz. İsa

4. Kültürümüzde Kur’an’a sevgi ve saygıyla yak-
laşılır. Toplumumuzda doğum, ölüm, düğün 
ve açılış törenleri gibi çeşitli merasimlerde 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunması âdet hâ-
line gelmiştir. Aileler çocuklarının okullarda ve 
camilerde Kur’an okumayı öğrenmesi konu-
sunda gayretlidirler. Kur’an okumayı öğrenen 
çocuklara büyükleri çeşitli hediyeler verirler. 
Her Müslüman, evinde Kur’an-ı Kerim bulun-
durur ve her fırsatta okumaya gayret eder. 
Kur’an’ı ezberleyip hafız olanlara özel bir 
hürmet gösterilir. Birçok iş yerinde ve taşıtta 
Kur’an ayetlerinin yazılı olduğu levhalar vardır.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangi-
si olmalıdır?

A) Vahyin gönderiliş amacı

B) Peygamberlerin vasıfları

C) Dört büyük ilahi kitap

D) Kültürümüzde Kur’an’a olan sevgi ve saygı

5. ★ Kıyam

▲ Secde

■ Rükû

● Hadesten taharet

Sembollerle verilen ifadelerden hangisi na-
mazın rükünlerinden biri değildir?

A) ★ B) ▲ C) ■ D) ●



6. (…)  Hz. Muhammed’den sonra da birçok pey-
gamber gelmiştir. 

(…)  Yüce Allah insanların yanlış inançlara yö-
nelmesini engellemek için peygamberler 
göndermiştir.

(…)  Peygamberlerde yorulmak, korkmak, en-
dişelenmek gibi özellikler yoktur.

Yukarıda verilen bilgilerden doğru olanların 
yanına “D” yanlış olanların yanına ise “Y” işa-
reti konulacaktır.

Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

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

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

7. 
“Biz Zekeriya’nın duasını kabul ettik ve 
ona ----’yı verdik; eşini de kendisi için 
(çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar, 
hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve kor-
karak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı 
derin saygı içindeydiler.”

(Enbiyâ suresi, 90. ayet)

Bu ayette bahsedilen Hz. Zekeriya Peygam-
ber’in oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf B) Hz. Yahya

C) Hz. İsmail D) Hz. Süleyman

8. • Namaza “Allahu ekber” diyerek başlamak

  • Kılınacak namaz için niyet etmek

  • Namazda ayaktayken Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okumak

  • Namaz sonunda ‘Ettehıyyatü’ duasını oku-
yacak kadar oturmak.

Tunahan, öğretmenin sorusundan her doğru 
bilgiden 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Na-
mazın içindeki farzlar nelerdir?” sorusuna ver-
diği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

Buna göre 6. sınıf öğrencisi Tunahan top-
lamda kaç puan almıştır?

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

9. Öğretmen: “Bunun için kişi önce niyet eder. 
Niyetten sonra üç kez ağzına su alıp ağzını te-
mizler. Ardından üç kez burnuna su çekerek 
burnunu temizler. Son olarak, tüm vücudunu 
kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak abdes-
tini tamamlar.”

Öğretmen, Sedef’in sorduğu soruya yukarıda-
ki cevabı vermiştir.

Buna göre 6. sınıf öğrencisi Sedef, öğret-
mene aşağıdaki hangi soruyu sormuştur?

A) Namaz kılmak için nasıl abdest alınır?

B) Namaz çeşitleri nelerdir?

C) Teyemmüm abdesti nedir?

D) Gusül abdesti nasıl yapılır?

10. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat et-
mek için Yüce Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla 
yaptıkları olağanüstü olaylar vardır. İnsanın 
benzerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagel-
miş şeylere aykırı olan bu olağanüstü olaylara 
mucize denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucize 
olarak değerlendirilemez?

A) Hz. Musa’nın asasını denize attığında deni-
zin ortadan ikiye ayrılması

B) Hz. Süleyman’a kuşların ve karıncaların di-
lini anlama özelliği verilmesi

C) Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya 
atılması

D) Hz. İbrahim’in günlerce ateşte kaldığı halde 
ateşin onu yakmaması

                   Hazırlayan
                  Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam


