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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 dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları
    öğretmeninizle iletişime geçerek sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



1. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Yüce Allah’ın 
emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Al-
lah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla gön-
derdiği mesajlar, insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu sağlar. Yüce Allah, tarih boyunca 
birçok peygamber göndererek kullarını uyar-
mış ve onların hayatlarına yön vermiştir. Bu 
durum bir Kur’an ayetinde şöyle bildirilir:

Buna göre parçanın sonuna aşağıdaki 
ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uy-
gundur?

A) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için 
sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. 
Sonunda bize geleceksiniz.” 

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

B) “Allah’tır ki denizi size boyun eğdirdi, tâ ki 
gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp git-
sin de, siz bu sayede O’nun lütfundan payı-
nızı arayasınız ve şükredesiniz.” 

(Câsiye suresi, 4. ayet)

C) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryü-
zünde yayılmasında, kesin olarak inanan 
kimseler için ibretler vardır.”

(Câsiye suresi, 4. ayet) 

D) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak 
ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir 
uyarıcı bulunmuştur.”

(Fatır suresi, 24. ayet)

2. Bir ünitenin, üniteye hazırlık bölümünde şunlar 
yazmaktadır:

  • Yüce Allah neden peygamberler gönder-
miştir? Araştırınız.

  • Sizce bir peygamberde olması gereken 
özellikler nelerdir? Defterinize yazınız.

  • Bildiğiniz peygamber isimlerini defterinize 
not ediniz.

Buna göre bu ünitenin başlığı aşağıdakiler-
den hangisi olmalıdır?

A) Namaz

B) Peygamber ve ilahi kitap inancı

C) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları

D) Din, birey ve toplum

3. 

  • Son Peygamberdir.

  • Bütün insanlara gönderilmiştir.

  • Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir.

?

Yukarıdaki verilen özellikler aşağıdaki han-
gi peygambere aittir?

A)
Hz. İsa

B)
Hz. Zekeriya

C)
Hz. Musa

D)
Hz. Muhammed



4. 
“Peygamber, Rabbinden kendisine indiri-
lene iman etti, müminler de (iman ettiler). 
Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına 
ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle 
dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbi-
rini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de 
dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! 
Senden bağışlanma dileriz. Sonunda dö-
nüş yalnız sanadır.”

(Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Dinin bütün toplumlarda görüldüğü

B) Ahirette insanların sonsuz olarak kalacağı

C) Her topluma onları uyaran bir peygamber 
gönderildiği

D) Allah’a inananların ayrım yapmaksızın bü-
tün peygamberlere inanması gerektiği

5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dinin başı İs-
lam, 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 
O’nu hatırlar, O’na hamd eder ve övgüsünü 
dile getirir. O’nun yüceliği karşısında eğilir, 
O’na olan inancını ve saygısını gösterir. Kulluk 
görevini yerine getirir. Kendisine verdiği sa-
yısız nimetlere karşı şükreder. Böylece Yüce 
Allah’ın rızasını kazanır.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangi-
si olmalıdır?

A) Namazın kılınışı

B) Namazın önemi

C) Namazın şartları

D) Namazla ilgili bazı kavramlar



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.

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

Kur’an-ı Kerim Türkçe olarak gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz’in en büyük 
mucizesi olan ilahi bir kitaptır.

Fatmanur

Bahar

Seher

Rüveyda

Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen hanımın sorduğu soruya yanlış cevap ver-
miştir?

A) Fatmanur B) Bahar C) Seher D) Rüveyda

7. 
“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüp-
hesiz ki o, özü sözü doğru bir peygam-
berdi.” 

(Meryem suresi, 41. ayet)

Bu ayette bütün peygamberlerde bulunun 
sıfatlardan aşağıdakilerden hangisine vur-
gu yapılmıştır?

A)
Sıdk

B)
İsmet

C)
Fetanet

D)
Tebliğ

8. 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 ama-
cıyla fazladan kılınan namazlardır.

Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi 
nafile namaz değildir?

A) Teheccüd namazı

B) Teravih namazı

C) İkindi namazı

D) Yolculuk namazı



9. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin 
kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir 
nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin ka-
labileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. 
Sahâbe, “Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap ve-
rir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş 
vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla 
günahları yok eder.” buyurur. Bir başka hadi-
sinde de Hz. Muhammed (s.a.v.) namaz kılan 
insanın günahlardan arınacağını ve affedilece-
ğini şöyle belirtir: “Bir Müslüman namaz vak-
ti girdiğinde, güzelce abdest alır, huşu içinde 
rükûsunu tam yaparak namazını kılarsa geç-
miş küçük günahları affedilir. Bu ömür boyun-
ca devam eder.”

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisi olmalıdır?

A) Namaz Yüce Allah ile iletişime geçmektir.

B) Namaz insana zaman bilinci kazandırır.

C) Namaz belirli vakitlerde kılınır.

D) Namaz kılan insan günahlardan arınır.

10. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emret-
tiği 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 taşı-
yan Müslümanların cuma vaktinde camilerde 
toplanmasını ve cuma namazını kılmasını da 
emretmiştir.

Bu metinde;

 

I. Kimlerin namaz kılması gerektiği

 

II. Farz namazların ne olduğu

 

III. Kaç çeşit namaz olduğu

ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) I, II ve III.
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                  Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam


