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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. Çevremize şöyle bir göz gezdirdiğimizde ne ka-
dar zengin bir varlık âleminde yaşadığımızın far-
kına varırız. Bu varlıklardan bazılarını doğrudan 
görür ve duyu organlarımızla algılarız. Fakat bazı 
varlıkları görebilmek için özel olarak tasarlanmış 
araçlara ihtiyaç duyarız. Dağları, ağaçları, çiçek-
leri, bazı hayvanları bakar bakmaz görürüz. Çok 
hızlı hareket eden ve tedbirli davranan, kendini 
gizleyen hayvanları görmek epey zordur. Ken-
dini toprak altına gizlemiş küçücük hayvanları, 
hücreleri, atomları ve kızılötesi ışınları doğrudan 
göremeyiz.

Bu parçada vurgulanan asıl düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İnsanın kimi özelliklerinin sınırlılığı

B) Varlıklar arasındaki farklılıklar

C) Varlıklar âleminin zenginliği

D) Allah’ın yaratıcı gücü

2. Dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıkta bu-
lunan gezegenleri ve yıldızları da çıplak gözle 
görmemiz mümkün değildir. Demek ki hem çok 
küçük varlıkları hem de çok büyük olduğu hâlde 
uzayın derinliklerinde yer alan varlıkları göreme-
yiz. Bazı sesleri kulaklarımız duymasına rağmen 
bazılarını algılamak birtakım aletler sayesinde 
gerçekleşir. Diğer bazı sesleri duymamız ise 
mümkün değildir. Öyleyse insan ----

Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisi ile 
tamamlanırsa anlam bütünlüğü bozulmamış 
olur?

A) âlemin en yetenekli varlığıdır.

B) bütün yönleriyle mükemmel bir varlık değildir.

C) astronomi biliminde ilerlemenin yollarını araş-
tırmalıdır.

D) gerçekleşmesi mümkün görünmeyen işlerin 
peşinden gitmemelidir.

3. Varlıklar âlemini;

I. özel aletlerle algılayabildiğimiz,

II. duyu organlarımızla algılayabildiğimiz,

III. ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu 
bildiğimiz ruhani varlıklar 

şeklinde üç gurupta inceleyebiliriz. 

Buna göre tanımlanan varlık türleri ile ilgili 
aşağıdaki sıralı örneklerden hangisi doğru-
dur?

I II III

A) Melek Cin Hücre

B) Atom Melek Taş

C) Ağaç Hücre Melek

D) Hücre Cep telefonu Cinler

4. Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli-
dir. Su döngüsü, mevsimlerin oluşumu, bitkilerin 
yetişmesi vb. olaylar Allah tarafından onun görev 
ve sorumluluk alanına verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen melek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Cebrail (a.s.) B) Azrail (a.s.)

C) Mikail (a.s.) D) İsrafil (a.s.)

5. Harun: Dedemin anıları hiç kulağımdan gitmez. 
Bunlardan biri de, köyün minibüsüyle şehre gider-
ken yaptıkları korkunç kazadan nasıl da burunları 
bile kanamadan kurtuldukları ile ilgili olanıdır. De-
demin, her defasında bu anısını anlatırken “Nasıl 
içten dua ettiysek Allah melekleri ile bizi korudu.” 
ifadesi hep dikkatimi çekmiştir.

Harun’un dedesi bu anısında aşağıdaki me-
leklerden hangisine değinmiştir?

A) Kiramen Kâtibin B) Münker Nekir

C) Cebrail D) Hafaza melekleri

Melek ve Ahiret İnancı
1. 1.
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6. Yüce Allah, kâinatta birbirinden çok farklı özellik-
ler taşıyan varlıklar yaratmıştır. Bitkiler, hayvan-
lar, cansız varlıklar, mikroskobik varlıklar, cinler, 
melekler ve akla hayale gelmeyen daha birçok 
tür hepsi birden evreni oluşturmaktadır. Tüm 
bu varlıkların çokluğu, tür ve çeşitlilik bakımın-
dan zenginliği Allah’ın kudretinin delillerindendir. 
Yüce Allah her tür varlığa ayırt edici bir takım 
özellikler bahşederek birbirlerinden ayrılmalarını 
ve fark edilmelerini sağlamıştır. 

Buna göre meleklerin ayırt edici özellikleri ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nurdan yaratılmışlardır. 

B) İyiliği, güzelliği ve hayrı temsil ederler.

C) İradeleri vardır, istediklerini yapabilirler.

D) Yemez, içmez, yorulmaz ve dinlenmezler.

7. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Al-
lah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberleri-
ne iman ettiler…” 

(Bakara suresi, 285. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabi-
lecek mesajlardan biri olamaz?

A) Peygamberler ruhani varlıklardandır.

B) Melekler, varlığına inanılması gereken bir bilgi 
alanıdır.

C) Allah’a iman etmek, mümin olmanın koşulla-
rındandır.

D) Peygamber, hem kendisi inanan hem de ken-
disine inanılması gereken varlıklardandır.

8. İsrafil’in sûra ikinci defa üflemesiyle bütün insan-
lar dünyadayken işledikleri amellerin hesabını 
vermek, cezalandırılmak ya da mükafatlandırıl-
mak üzere yeniden diriltilecektir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Mahşer B) Ba’s

C) Kıyamet D) Berzah

9. Müslümanlar meleklere özenerek mümkün oldu-
ğu kadar günahtan uzak durmaya gayret ederler. 
Bunu başarabilen insanlara “melek gibi insan” 
denildiğini duyarız. Melekleri iyiliğin, temizliğin ve 
güzelliğin sembolü olarak kabul eden toplumlar-
da hayır, sevgi ve iyilik yaygınlaşır.

Bu parçada meleklere imanın insanları aşağı-
dakilerden hangisine yönelttiği vurgulanmak-
tadır?

A) İyi ve hayırlı işlere

B) Meleklere benzemeye

C) İnsani özelliklerden soyutlanmaya

D) Dünyevi nimetleri terk edip ahireti önemsemeye

10. Okul çıkışı evlerine dönerken bir grup çocuk so-
kakta gördükleri bir kedi yavrusuna eziyet edi-
yorlardı. Bunu gören Mehmet Amca, çocuklara 
“Evladım kediye neden eziyet ediyorsunuz?” diye 
çıkıştı. Çocuklar ise “Kimse görmüyor nasıl olsa 
diye düşünürken size yakalandık amca!” diyerek 
kendilerini savundular. Bunun üzerine Mehmet 
Amca “Kimse görmüyor olur mu yavrum, omuz-
larınızdaki melekler her şeyi kaydediyor.” diyerek 
çocukları bilgilendirdi.

Bu parçada Mehmet Amcanın vurguladığı me-
lekler aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Münker ve Nekir B) Kiramen Kâtibin

C) Azrail D) Cebrail

11. 
Âlem: Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da 
akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamı-
nı ifade eden bir kavramdır.

Buna göre;

I. Galaksiler âlem kapsamı içerisindedir.

II. Melekler âlem kapsamı dışındadır.

III. Cinler âlem kapsamı dışındadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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12. • Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

  • Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi 
Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.

Bu bilgilerden hareketle cinler hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ölümsüzdürler.

B) Geleceği ve gaybı bilemezler.

C) İnananları ve inkâr edenleri vardır. 

D) Tıpkı insanlar gibi hayatlarında imtihan so-
rumluluğu vardır.

13. Hayatın ve hayatta insana sunulan nimetlerin 
hikmetini ve güzelliğini düşünürken birden sev-
diklerinin ölümleri aklına gelen Neslihan’ın morali 
bozulur ve bir türlü ölümün anlamını algılayamaz. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Nes-
lihan’ın ölüm gerçeğini anlamlandırmasına 
yardımcı olur?

A) “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık var-
dır.” 

(İnşirâh suresi, 5. ayet)

B) “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan baş-
ka bilen yoktur...” 

(Neml suresi, 65. ayet)

C) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım.” 

(Zâriyât suresi, 56. ayet)

D) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, 
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” 

(Mülk suresi, 2. ayet)

14. Cin ve şeytan konusunda bazı batıl inançlar söz 
konusudur. Dinde olmadığı hâlde bilgisizlik sebe-
biyle dinden zannedilen bu inanç ve uygulamala-
ra hiç itibar edilmemeli eğer bu tür uygulamalara 
inanılıyor ise derhâl terk edilmelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi batıl inanç 
ve hurafeler kapsamında değerlendirilemez?

A) Falcılık B) Ruh çağırma

C) Mezarlık ziyareti D) Sihir ve büyü

15. “Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise 
size (Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) ya-
ratılmıştır.” 

(Müslim, Zühd, 60)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarıla-
bilecek yargılardan biridir?

A) Melekler cinlerden daha önce yaratılmış var-
lıklardır. 

B) İnsan, cin ve meleğin varlığının bir başlangıcı 
vardır.

C) İnsan, cin ve melekten üstün bir varlıktır. 

D) Âlemdeki en kötü varlık türü cinlerdir.

16. İnsan öldüğünde kabre konulur. Beden yok olur-
ken ruh kıyamete kadar beklemeye alınır. Son-
ra kıyamet kopar. Sura ikinci kez üfürülmesiyle 
ruhla birleştirilen beden tekrar yaratılır. Amellerin 
tartılıp hesabın görülmesinden sonra cennet ve 
cehennem faslı başlar.

Bu parçada aktarılan süreçte aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Mahşer  B) Berzah

C) Ba’s D) Mizan

17. “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun 
mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca 
bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” 

(Zilzâl Suresi, 7-8. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajını 
almış bir insanın davranışlarından biri olamaz?

A) Mazluma yardım eder.

B) İsraftan kaçınır.

C) Kul hakkı yer.

D) Salih amel işler.
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2.

1. Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insan 
davranışları üzerindeki etkilerinden biri ola-
maz?

A) Kötülüklerden uzak durulmasını gerektirir.

B) Sorumluluk bilinciyle hareket edilmesini sağ-
lar.

C) İyiliklere yönelme konusunda isteksizlik uyan-
dırır.

D) Hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağı bilincini 
kazandırır.

2. Ahirete iman ile Allah’a (c.c.) iman arasında doğ-
rudan ve son derece güçlü bir bağ vardır. 

Buna göre Allah’a iman ile ahiret inancı ara-
sındaki bağı en iyi aşağıdaki yargılardan han-
gisi açıklamaktadır?

A) Öldükten sonra Allah’a hesap verilecektir.

B) Allah’ın kudreti bütün açıklığıyla kavranacak-
tır.

C) Yeniden dirilme inancı insan için büyük bir 
umut kaynağıdır.

D) Dünyada ortaya konan amellerin karşılığı ahi-
rette görülecektir.

3. Dünyanın geçici olduğuna ve asıl yurdun ahiret 
yurdu olduğuna iman eden biri, bu dünyada ya-
şadığı zorlukların da Allah’tan (c.c.) olduğunu ve 
hepsinin bir gün biteceğini bilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye sahip 
bir Müslüman’dan beklenen davranışlardan 
biri olamaz?

A) Geçim sıkıntısı çektiğinde gayrimeşru kazanç 
yolları arar.

B) Dünyanın sıkıntıları karşısında azimli ve ka-
rarlı bir tutum sergiler.

C) Başına gelen musibetlere karşı sabırlı davra-
nır.

D) Doğal afetlere maruz kaldığında isyan etme-
den çözüm yolları arar.

4. Mümin, dünyanın ahirete giden yolculukta bir 
durak olduğunun farkındadır. İnsanın boş yere 
yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz olmadığını 
bilir. Dünyadaki hayatını yaratılış amacına uygun 
olarak en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır.

Bu metne verilecek en uygun başlık aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Allah’ın insanı yaratmasının hikmeti 

B) İnsanın varlıklar alemindeki ayrıcalıklı konu-
mu

C) Dünya ve ahiret dengesini sağlamanın fayda-
ları

D) Ahirete imanın insan davranışları üzerindeki 
etkisi

5. “Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de 
bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün mis-
liyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.” 

(En'âm suresi, 160. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ın adalet anlayışı

B) Allah’ın merhamet anlayışı

C) Allah’ın ahlak konusuna yaklaşımı

D) Allah’ın dünya hayatına yönelik yaklaşımı

6.      • Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, 
gizli olan, hazırda olmayan

  • Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinile-
meyen varlık alanı

  • Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem, 
hesap günü gibi insanın duyu organları ve 
aklıyla hakkında bilgi edinemeyeceği âlem

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Evren B) Gayb

C) Kâinat D) Dünya
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7. Salih :  Ne zaman gerçekleşeceğini yalnızca 
peygamberler bilebilir.

Mehmet :  Bütün varlıkların toptan yok edilmesi-
dir.

Nurcan :  Evrendeki düzenin topyekûn bozul-
ması anlamı taşır.

Fatma :  Ürkütücü bir içeriğe sahiptir.

Kıyamet ile ilgili hangi öğrencinin söylediği 
yanlıştır?

A) Salih B) Mehmet

C) Nurcan D) Fatma

8. Batıl inanışlar kişinin sağlıklı bir inanca kavuş-
masına engel olduğu gibi Allah’ın (c.c.) koyduğu 
kurallardan ve adaletten sapmaya da sebep olur. 
Bu nedenle İslam ve inanç esasları, temel kay-
nakları olan Kur’an ve sahih hadislerden öğre-
nilmeli, güvenilir olmayan kişilerin söylediklerine 
itibar edilmemelidir.

Bu parçadan batıl inanışlar ile ilgili aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) İnanca zarar verir.

B) İnsanlara psikolojik destek sağlar.

C) Vahye dayanmayan bir yaklaşım ürünüdür.

D) Allah’ın buyruklarından uzaklaşma anlamı ta-
şır.

9. 
Ebedi bir yok oluştur.

Daha mükemmel bir hayatın başlangı-
cıdır.

Mutlak adaletin gerçekleşeceği bir yaşa-
ma açılan kapıdır.

Ölüm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru 
olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına 
“Y” yazılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lır?

A)
D

Y

D

B)
Y

D

Y

C)
Y

D

D

D)
D

Y

Y

10. “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir 
ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup 
orayı terk eden bir yolcu gibiyim.” 

(Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarıla-
bilecek mesajlardan biri olamaz?

A) Ahiret hayatı önemsenmelidir.

B) Dünya hayatı ahirete göre çok kısadır.

C) Dünya yaşamına gömülüp kaybolmamak ge-
rekir.

D) Bir an önce dünyadan göçüp gitmenin yolları 
aranmalıdır.

11. Bitkiler her yıl sonbaharda kuruyup solmaya baş-
lar, kışın tamamen cansız bir görünüme bürünür, 
ilkbaharda yeniden yeşerip canlanır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilen-
dirilemez?

A) Mikail (a.s.) B) Ba’s

C) Mizan D) Ölüm
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12. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal ge-
tirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim 
diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratan di-
riltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.” 

(Yâsîn suresi, 78-79. ayetler)

Bu ayetlerde dikkat çekilen husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ba’s B) Mahşer

C) Sırat D) Berzah

13. Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra diri-
lip Allah’a (c.c.) hesap vereceğine iman eden 
bir insandan beklenmez?

A) Vaktini faydalı işlerle geçirir.

B) Fitne ve fesattan uzak durur.

C) Rızkını helalinden kazanmak için istekli dav-
ranmaz.

D) Yetimi, yoksulu ve muhtacı gözetmekten ka-
çınmaz.

14. “Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini ya-
ratmaya kâdir değil midir? Evet! Elbette kâdirdir. 
Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir şey 
yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece 
‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” 

(Yâsîn suresi, 81 - 82. ayetler)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetlerle ve-
rilmek istenen mesaja aykırıdır?

A) Ölüyü yeniden diriltmek, bir varlığı ilk defa ya-
ratmaktan daha zordur.

B) Kâinattaki hiçbir şey Allah’ın yaratıcı kudreti-
nin dışında tutulamaz.

C) Allah her şeyin yaratıcısıdır.

D) Evrendeki yaratılma örnekleri, insanın tekrar 
yaratılması için birer delildir.

15. Peygamberler insanlar arasından seçilmişlerdir. 
Kimi müşriklerin insanüstü varlıklar arasından 
gönderilmeli diyerek itiraz ettikleri hususların ba-
şında peygamberlerin insan olmaları gelir. Oysa 
Yüce Allah, insanlara gereği gibi rehberlik ya-
pabilecek bir önderin ancak yine kendi araların-
dan seçilen bir elçi olabileceğini belirtmiştir. Bu 
nedenle bütün peygamberler normal bir insanın 
taşıdığı özellikleri taşımışlardır. Doğmuş, büyü-
müş, geçimlerini temin etmek için çalışmış, ev-
lenmiş, çocuk sahibi olmuş, yaşlanmış ve vefat 
etmişlerdir. Bununla birlikte onları inkârcılara kar-
şı vahiy ve mucizelerle desteklemiştir. Hz. İsa da 
(a.s) diğer peygamberler gibi bütün bu özellikleri 
taşımıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa 
(a.s.) için söylenemez?

A) Beşeri özellikler taşımıştır.

B) İradeden yoksun bir hayat yaşamıştır.

C) Kendisine indirilmiş bir kutsal kitap vardır.

D) Hayatını tebliğ yolunda mücadele ile geçir-
miştir.

16. “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsan-
ların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine). İnsan-
ların İlâhına. O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki 
insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. 
Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün 
vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!”

Meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felak B) Nâs

C) İhlâs D) Kevser

17. I. Beşikte iken konuşması

 II. Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlan-
dırması

 III. Denizi ikiye ayırarak kavmini Firavun’un şer-
rinden kurtarması

Yukarıdakilerden hangileri Hz. İsa’nın (a.s.) 
Kur’an-ı Kerim’de değinilen mucizelerindendir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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



 

Hac ve Kurban ÜniteTest

3.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9

2.

So
n 

Vi
ra

j

Hac ve Kurban

2.3.

1. Dünyanın dört bir yanından insanlar oldukça 
masraflı ve zahmetli bir yolcuğa gönül rızası ile 
katlanarak Kâbe ve çevresindeki kutsal mekânla-
rı ziyaret etmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların 
Kâbe’yi ziyaretlerinin amaçlarından biri ola-
maz?

A) Manevi arınma

B) Turistik bir gezi

C) Dinî bir sorumluluk

D) Allah’a yakınlaşma

2. Dedem bu yıl hac ibadetini yerine getirdi. Olduk-
ça meşakkatli bu ibadeti yerine getrmiş olmasının 
huzurunu her halinden gözlemleyebiliyordum. 
Anılarını bütün ayrıntılarına kadar anlatması çok 
hoşuma gidiyordu. Anladım ki hac ibadeti yalnız-
ca bir seyahatten ibaret değilmiş. Hacda yerine 
getirilmesi gereken bazı sorumluluklar varmış. 
Bu sorumluluklar öyle gelişigüzel olmayıp belirli 
bir sıra içinde ve kurallara tabi imiş. Bütün sorum-
luluklarını yerine getiren Müslümanlar Mekke’den 
ayrılmadan önce son bir kez Kâbe’yi tavaf eder-
lermiş.

Müslümanların hacda yerine getirdikleri bu 
son görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziyaret tavafı B) Veda tavafı

C) Veda haccı D) Vakfe

3. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmek-
ten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi 
günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.” 

(Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarıla-
bilecek mesajlardan biri olamaz?

A) İbadetler yalnızca Allah rızası gözetilerek ya-
pılmalıdır.

B) İbadetleri ihlâs ve samimiyetle yapmak gerekir.

C) İbadetler arasında en faziletlisi hacca gitmektir. 

D) Hac görevinin gereği gibi yapılması, insanları 
ruhen temizler.

4. 
Geçen yıl dedem hacca gitmişti. 
Dilleri, renkleri, kültürleri birbirin-
den farklı yüz binlerce insanı aynı 
mekânda görmesi onda öylesine 
unutulmaz bir etki yaratmış olmalı 
ki hiç durmadan hac anılarını an-
latmak istiyordu. En çok etkilendiği 
konu ise makam mevki farkı gözetil-
meksizin herkesin Allah’ın huzurun-
da eşitlendiğini hissetmiş olmasıydı.

Ömer’in, dedesinin hac anılarından aşağıdaki 
mesajlardan hangisini çıkarması beklenemez?

A) Hac, oldukça külfetli bir ibadettir.

B) İbadetler insanlara manevi bir huzur verir.

C) Hac görevi İslam toplumunun kaynaşmasına 
vesile olur.

D) Allah katında dünyevi konumların hiçbir öne-
mi yoktur.

5. Hacca gelen Müslümanlar;

  • Sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılırlar.

  • Allah’ın (c.c.) huzurunda mal, makam gibi 
farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müs-
lümanların eşit olduğunu hissederler.

Buna göre hac ibadetinin aşağıdakilerden 
hangisini daha çok desteklediği söylenebilir?

A) Peygamber inancını B) Melek inancını

C) Ahiret inancını D) Tevhit inancını

6. Hac, insanın bilgisini ve kültürünü artırır. Birçok mil-
letten hac ibadeti için gelen Müslümanlar, birbirleri-
nin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi edin-
me fırsatı bulur. Diğer Müslüman kardeşiyle tanışır; 
sevinçlerine ortak olur ve dertleriyle dertlenir.

Bu parçada hac ibadetinin hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Kültürlenme aracı oluşuna

B) Diplomatik faydalarının olduğuna

C) Yabancı dil gelişimini desteklemesine

D) Ekonomik iş birliği fırsatları sunmasına
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7. Hac ibadetinde de diğer ibadetlerde olduğu gibi 
zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bazı 
yükümlülükler vardır. Nasıl ki abdest almadan 
ya da asgari temizlik şartlarını yerine getirmeden 
namaz kılınamaz; imsak ile iftar arasında yeme 
içme yasağına uymadan oruç tutulamaz ise tıpkı 
bunun gibi hac ibadeti için de uyulması gereken 
önemli şartlar vardır.

Buna göre;

 I. vakfe yapmak,

 II. ihrama girmek,

 III. tavaf etmek,

 IV. sa’y yapmak

uygulamalarından hangileri haccın farzları 
arasında gösterilebilir?

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

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

8. Zenginlik şartını taşımayan zekât ile; sağlıklı ol-
mak şartını taşımayan oruç ile; akıl sağlığı yerin-
de olmayan hiçbir ibadetle sorumlu tutulmamıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir Müs-
lüman’ın hac ibadeti ile yükümlü tutulmasının 
şartları arasında gösterilemez?

A) Zengin olmak 

B) Sağlıklı olmak

C) Ergenlik çağına gelmiş olmak

D) Evli olmak

9. Sözlükte haram kılmak, kendini sakındırmak gibi 
anlamlara gelir. Dinî terim olarak hac veya um-
reye niyet eden kimseye diğer zamanlarda yap-
ması helal olan bazı davranışların, bu ibadetler 
esnasında haram kılınmasıdır.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tavaf B) İhram

C) Sa’y D) Şavt

10. Meltem: Annem ve babam bu yıl hacca gittiler. 
Uçağa binmeden erkekler beyaz elbiseler giyip 
hacca niyet etmişler. Mekke’ye varır varmaz ilk 
işleri dinlenmeden Kabe’ye varıp etrafında yedi 
kez dönmek olmuş. Sonraki günlerde o manevi 
atmosferde bolca ibadet etmişler ve Arafat dağı-
na çıkıp bir süre de orada bulunmuşlar.

Meltem, anne ve babasının hac anılarını an-
latırken aşağıdakilerden hangisine değinme-
miştir?

A) İhram B) Tavaf

C) Vakfe D) Şeytan taşlama

11.  

Yukarıda görselde verilen, hacda erkeklerin 
örtündüğü kıyafetin adı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Fistan B) Cübbe

D) İhram D) Kefen

12. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke 
leke lebbeyk! İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-
mülk. Lâ şerîke lek!”

Hacıların Kâbe’de okudukları yukarıdaki dua-
nın adı hangisidir?

A) Telbiye B) Salavat

D) Tekbir D) İstiğfar
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13. Musa Öğretmen:

Sevgili öğrenciler; Hac veya umre ibadeti sıra-
sında Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Merve 
tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak 
Merve tepesine doğru dört gidiş, üç geliş olmak 
üzere yedi kez gidip gelmeye ne denir?

İkra: Tavaf

Tayfun: Sa’y

Ceren: Şavt

Cüneyt: İhram

Musa Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci 
doğru yanıt vermiştir?

A) Cüneyt B) İkra

C) Tayfun D) Ceren

14. İbadetler ihlâs ve samimiyet ile yapıldığında Allah 
katında daha makbul bir değer taşır. Gösterişten 
uzak, hiçbir menfaat beklentisi içinde bulunma-
dan sırf Allah rızası için yapılan ibadetler Allah 
ve Resulü tarafından övülmüştür. Bununla birlik-
te Yüce Allah her ibadet için birçok hikmetler var 
etmiştir. Kimi ibadetler kula sevap kazandırma-
sının yanı sıra, sağlık, psikolojik; bireysel ya da 
toplumsal açıdan dünyevi faydalar sunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi haccın in-
sana kazandırdıklarına örnek gösterilemez?

A) Zorluklara karşı direnme gücü verir.

B) Ruhsal bir yenilenme ve dinamizm sağlar.

C) Farklı kültürlerin tanınmasına imkân verir.

D) Hacca gitmeyenlere karşı övünç sebebi olur.

15. Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan 
taşlanan yerdir. Burada hacı adayları, şeytan taş-
layarak içlerindeki kötü duygu ve düşüncelerden 
arınır ve Allah’tan (c.c.) af diler.

Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mina B) Müzdelife

C) Kâbe D) Safa ve Merve

16. Peygamberimizin tebliğ ve tevhit mücadelesini 
verdiği, uğrunda türlü eza ve cefalara katlanarak 
ömrünü geçirdiği kutsal toprakların her karışı el-
bette Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. 
Hicaz yarımadası hem peygamberimizin anıları-
na ev sahipliği yapması hem de İslam’ın beş esa-
sından biri olan hac ibadetinin yapılacağı mekân-
lara kaynaklık teşkil etmesi bakımından ayrı bir 
değer taşır. Bu nedenle hacca giden Müslüman-
lar öncelikle bir ibadet olarak hac mekânlarını 
ziyaret ederken öte yandan ibadet yükümlülüğü 
olmamasına karşın Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
ayak bastığı yerleri görmek isterler. Her iki durum 
da hiç şüphesiz değerli bir tutumdur.

Buna göre aşağıdaki mekânlardan hangisi 
hac ibadeti ile doğrudan ilişkilendirilemez?

A) Arafat B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Nebi D) Mina

17. Mikatta bir anda herkes aynı elbiseye bürünür. 
Dil, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal farklılıklar… 
Hepsi önemini yitirmiştir artık. Zaten hac geride 
bırakmaktır; zamanı, mekânı, eşyayı… İhramlı 
olmak, her an ibadet hâlinde olmaktır. Gezerken, 
uyurken, yemek yerken, namaz kılarken, Kâbe’yi 
tavaf ederken… Atılan her adımda unutulmaması 
gereken bir şey vardır artık: “Ben ihramlıyım.”

İhram ile ilgili olarak bu metinde vurgulanan 
ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın dünyaya tamah etmesidir.

B) Kulun bütün benliği ile Allah’a (c.c.) teslim ol-
masıdır.

C) Müslümanların her yıl buluşmasıdır.

D) Dünyadan tamamen yüz çevirmektir.

18. Mert: Bir kimseye haccın farz olması için kişide 
şu şartların bulunması gerekir:

I. Müslüman olmak

II. Akıl sağlığı yerinde olmak

III. Özgür olmak

IV. On sekiz yaşından büyük olmak

Haccın farz olması ile ilgili Mert’in belirttiği 
şartlardan hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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1. “Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. 
Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmek-
ten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hiz-
metinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden 
dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri 
müjdele.”

(Hac suresi, 37. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabi-
lecek mesajlardan biridir?

A) Kurban kesmek, zenginliğin göstergelerinden 
biridir.

B) Kurban kesmek kulun Allah’a yakınlaşmasına 
vesile olur. 

C) Kurban keserek zorunlu protein ihtiyacı karşı-
lanmış olur.

D) Kurban kesen insan, çevresine kendi büyük-
lüğünü kanıtlamış demektir.

2. Kurbanlık hayvanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Deve, üç ile on kişi arasında ortaklaşa kesile-
bilir.

B) Koyun yalnızca bir kişi adına kesilebilir.

C) İnek, bir ile yedi kişi arasında ortaklaşa kesile-
bilir.

D) Küçükbaş hayvanlar en az bir yaşını doldur-
muş olmalıdır.

3. İslam dininde ibadetlerden bazıları maddi bakım-
dan belirli yeterlilikler gerektirir. Zekât, fitre ve hac 
ibadeti ile sorumlu tutulmak için bu kural geçer-
lidir. Diğer bir ifadeyle dinin belirlediği düzeyde 
bir zenginliğe sahip olmayanlar bu ibadetlerden 
muaf tutulmuşlardır. Öte yandan nasıl ki zekâta 
gücü yetmeyenlere sadaka verme imkânı tanın-
mışsa hac yapma fırsatı bulamayanlara da umre 
yapma fırsatı verilmiştir. Şüphesiz umre ibadeti 
de belirli bir maddi yeterlilik gerektirmekle birlikte 
daha çok gönüllülük esasına bağlanmıştır. 

Buna göre umre ibadeti için aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Yılda birkaç kez yapılabilir.  

B) Arafat vakfesi yapılmaz.

C) Dinimizdeki hükmü vaciptir. 

D) İhrama girilir.

4. Kurban ibadeti Yüce Allah’a teslim olmayı ve 
O’nun emirlerine boyun eğmeyi öğretir. Bu ibade-
ti yerine getirirken sırf Allah’ın rızasını gözetmek, 
samimiyet ve gösterişten uzak durmak en önemli 
ölçülerdendir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi 
desteklemektedir?

A) “O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes.” 

(Kevser suresi, 2. ayet)

B)  “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; 
fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır…” 

(Hac suresi, 37. ayet) 

C) “Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacı-
nı gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin…” 

(Hac suresi, 36. ayet)

D)  “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık ola-
rak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar 
diye kurban kesmeyi meşru kıldık...” 

(Hac suresi, 34. ayet)

5. Din, insanları hem dünya hem de ahirette mutlu-
luğa ulaştıracak öğüt ve ilkelerle doludur. Dinin 
amacı insanları yalnızca ahirete yönlendirmek ol-
mayıp “dünya ahretin tarlasıdır” hikmeti gereğin-
ce öncelikle dünya yaşantısına çeki düzen ver-
mek bunu yaparken de ahiret mutluluğunu hedef 
göstermektir. Bu nedenle İslam’ın emrettiği bütün 
ibadetlerin hem bu dünyaya bakan hem de ahi-
reti ilgilendiren boyutları vardır. Örneğin kurban 
ibadetinde de Allah rızası için kesilen kurbanların 
etleri;

 I. yoksullara dağıtmak,

 II. bir kısmını ev halkı için ayırmak,

 III. komşu ve akrabalara ikram etmek

için paylara ayrılır.

Yukarıdakilerden hangilerini yapmak, kurban 
ibadetinin ruhuna aykırı düşmez?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Harun: Babam ve annem, benim liselere geçiş sı-
navından yüksek bir puan alarak istediğim bir liseye 
yerleşmem durumunda kurban keseceklerini söy-
lemişlerdi. Çalışmalarımın sonucunda Allah bana 
istediğim okula yerleşmeyi nasip etti. Babam ve 
annem sözlerini yerine getirdiler ve kurban kestiler.

Harun’un sözünü ettiği kurban türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Akika B) Şükür

C) Adak D) Tövbe

7. Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan 
veya kutsal toprakları özleyen Müslümanlar, 
umre amacıyla bu güzel topraklara gider ve ziya-
retlerini yerine getirir.

Buna göre umre için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Mukaddes beldeleri ziyaret amacı taşır.

B) Müslümanlar için sıra dışı bir deneyimdir.

C) Hac ibadeti ile eşdeğer bir sonuç doğurur.

D) Peygambere duyulan özlemin göstergesi sa-
yılabilir.

8. Hac ve umre ibadetini yerine getirmek için kutsal 
topraklara giden Müslümanlar Medine şehrine de 
gider ve Mescid-i Nebi’de namaz kılarlar. Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) son on yılını geçirdiği ve kab-
rinin de bulunduğu bu şehirde önemli mekânları 
ziyaret ederler. Bu güzel yerleri görmenin mutlu-
luğunu ve buradan ayrılacak olmanın hüznünü 
yaşarlar.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hac ve umre benzer niyetlerle yapılan ibadet-
lerdir.

B) Hac ve umre Müslümanlara manevi bir huzur 
sağlar.

C) Medine ziyareti, hac ve umre ibadetinin farzla-
rındandır.

D) Peygamber sevgisi, insanları Medine’ye çe-
ken etmenlerdendir.

9. Eskiden Kurban Bayramlarının ruhu başkaydı. 
Kurban kesebilenler, ibadet bilincini asla göz ardı 
etmezler, kurban kesmekle övünmek bir yana, 
kesemeyenleri gördükçe üzüntüden kahrolurlar. 
Kestikleri kurbanın büyük bir kısmını daha eve 
girmeden ihtiyaç sahiplerine pay ederlerdi. Şim-
diki bayramlar ise toplumsal duyarlılıktan çok 
uzak. İnsanların çoğu, neredeyse tek bir pay bile 
dağıtmadan bütün kurbanı kendi evlerinde tüke-
tiyorlar. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı doğ-
ru algılandığında bu parçada eleştirilen duru-
ma çözüm üretilmiş olur?

A) “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” 

(Kevser suresi, 2. ayet)

B) “… Onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de 
istemek zorunda kalan fakire de yedirin…” 

(Hac suresi, 36. ayet)

C) “… Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği 
(kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde 
Allah'ın adını ansınlar…” 

(Hac suresi, 28. ayet)

D) “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık ola-
rak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar 
diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” 

(Hac suresi, 34. ayet)

10. Kurban edilecek hayvanın cinsine göre belli bir 
yaşa gelmesi ve herhangi bir özrünün bulunma-
ması gerekir. Kurban kesilirken kurbanın ayak-
ları ile yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına 
yatırılmalı ve “Bismillahi Allahu ekber” denilerek 
kurban edilmelidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kurbanlıklar kusurlu olmamalıdır. 

B) Kurban kesilirken Allah’ın adı anılmalıdır.

C) Hayvanın cinsine göre, yaşı dikkate alınmalıdır.

D) Kurban keserken gösterişten uzak durulmalıdır.
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11. “Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa 
gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni 
boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne der-
sin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi 
yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" 
dedi.” 

(Sâffât suresi, 102. ayet)

Bu ayete göre Hz. İbrahim’in kendisiyle sınan-
dığı oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

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

C) Hz. Musa (a.s.) D) Hz. İsa (a.s.)

12. Kurban ibadeti, Yüce Allah’a teslim olmanın ve 
O’nun emirlerine boyun eğmenin ifadesidir. Bu 
yönüyle kurban, insanları Allah’a (c.c.) yakın-
laştırır, O’nun rızasını kazandırmaya vesile olur. 
Kur’an’da “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a 
ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır...” 
buyrularak samimiyetle yapıldığı takdirde kurba-
nın Allah (c.c.) ile olan bağı güçlendireceği vur-
gulanır.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi kurban ibadetinin yerine getirilmesinden 
umulan faydalardan biri olarak gösterilemez?

A) Allah’a yakınlaşmak

B) Muhtaçlara destek olmak

C) Ekolojik dengeyi sağlamak

D) Nefis muhasebesi yapmak

13. Hz. İbrahim (a.s.) Allah (c.c.) tarafından belirlenen 
yüksekçe bir yeri işaret ederek oğluna Allah’ın 
(c.c.) evinin nereye inşa edileceğini gösterdi. 
Baba oğul dayanışma içerisinde bu evi inşa ettiler. 
Ardından, evin çevresinde dönerek Yüce Allah’a 
“… Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz 
sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” (Bakara 
suresi, 127. ayet) şeklinde dua ettiler.

Bu parçada değinilen ev aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kâbe B) Suffe

C) Mescid-i Nebi D) Mescid-i Aksa

14. Neslihan, kurban kesmekle yükümlü olanlarda 
aranacak şartlarla ilgili;

“Kurban;

I. akıllı,

II. sağlıklı,

III. zengin,

IV. ergenlik çağına gelmiş

Müslümanların yükümlü olduğu bir ibadettir.” bil-
gisini sunmuştur.

Buna göre Neslihan’ın belirttiği şartlardan 
hangisi kurban kesmekle sorumlu tutulacak-
larda aranmaz?

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

15. Zekât yılda bir kez verilirken sadaka istenildi-
ği zaman verilir. Zekât vermek farz iken sadaka 
vermek sünnettir. Yani biri zorunlu diğeri tercihe 
bırakılmıştır. Cuma namazı, şartlarını taşıyan tüm 
erkeklere farz kılınmışken teravih namazı mümin-
lerin tercihine bırakılmıştır. Örneklerden de anla-
şılacağı gibi yapılışları bakımından birbirine çok 
benzeyen bazı ibadetler kimi farklılıklarla birbirin-
den ayrılırlar. Hac ve umre ibadetleri de böyledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hac ile 
umre ibadetini birbirinden ayıran unsurlar-
dandır?

A) Zamanlama B) Tavaf

C) İhram D) Sa’y

16. “Ben hanîf (hakka yönelmiş) olarak, yüzümü 
gökleri ve yeri yaratan (Allah)’a çevirdim ve ben 
müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, 
kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi 
olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben 
bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilki-
yim. Allah’ım (bu kurban) sendendir ve Muham-
med ile ümmeti tarafından senin (rızan) için su-
nulmuştur.” 

(İbn Mâce, Edahi, 1.)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste vurgula-
nan konular arasında yer almaz?

A) Teslimiyet B) Tevhit inancı

C) Müşriklerle mücadele D) İhlas ve samimiyet
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3.5.

1. Sınıfında oldukça başarılı olan Ozan, doğal ola-
rak öğretmenlerinin ilgi odağı hâline gelir. Okul 
yönetimince öğrencilere yönelik düzenlenen bir-
çok gezi, sportif faaliyet ya da sanatsal etkinliğe 
davet edilerek sürekli ödüllendirilir. Ozan’a gös-
terilen bu özen bazı akranları tarafından hazme-
dilemez ve sürekli iğneleyici, aşağılayıcı söz ve 
davranışlara maruz kalır. Arkadaşlarının bütün 
tahriklerine rağmen Ozan onlara uymaz, büyük 
bir sabır ve kararlılıkla kendi seçkin ve vakur tu-
tumunu korumayı her defasında başarır.

Bu parçada Ozan ile ilgili hangi özellik vurgu-
lanmıştır?

A) Adil oluşu

B) Dürüstlüğü

C) Öz denetim sahibi oluşu

D) Yardımseverliği

2. Yüce Allah tarih boyunca birçok kez vahiy gön-
dermiş ve insanları hak din İslam’a davet etmiş-
tir. Allah’ın vahiy göndermekteki amacı insanların 
öncelikle dünya hayatlarını belirli bir düzene sok-
mak sonra da dünya hayatlarındaki davranışla-
rının karşılığı olarak ahiret mutluluklarını temin 
etmektir. İslam dini dünya hayatının düzene so-
kulmasında ahlaki ilkelere fazlasıyla önem verir. 
Nitekim İslam dini aynı zamanda bir ahlak dini 
olarak da tanımlanır. Dolayısıyla şunu söylemek 
mümkündür: İslam ahlakı ile yaşayan insan aynı 
zamanda ahirete de hazırlanmış olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ah-
lakının kaynakları arasında gösterilebilir?

A) Ayetler  B) Kanunlar

C) Örf ve adetler D) Gelenek ve görenekler

3. Fethi Sekin, 2017 yılında bomba yüklü bir araçla 
İzmir Adliyesine düzenlenmek istenen terör saldı-
rısını sezmiş ve o anda görev yerinde kendisinden 
başka güvenlik görevlisi olmadığını bilmesine kar-
şın korkmamış, büyük bir cesaret örneği göstererek 
teröristlere karşı gövdesini siper etmiştir. Mermisi 
bitene kadar hainlerle çatışan Fethi Sekin büyük bir 
saldırıyı önlemiş fakat kendisi de şehit düşmüştür.

Bu parçada Şehit Fethi Sekin’in hangi özelli-
ğine değinilmemiştir?

A) Cesaretine B) Merhametli oluşuna

C) Kahramanlığına D) Vatanseverliğine

4. “Allahım! Senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi 
sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. 
Allahım! Senin sevgini bana kendimden, ailem-
den ve soğuk sudan daha sevimli eyle.” 

(Tirmizî, Deavât, 72.)

Hz. Dâvûd’un bu duasından aşağıdakilerden 
hangisi ile ilgili bir ilke çıkarılamaz?

A) Allah sevgisi B) Faydalı iş

C) İnsan sevgisi D) Nimete şükür

5. “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harca-
 I

yanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenler-
 II III

dir. Allah iyilik edenleri sever.” 

 (Âl-i İmrân suresi, 134 ayet)

Bu ayette altı çizili bölümlerde vurgulanan ah-
laki ilkeler hangileridir?

I II III

A) Özdenetim Hoşgörü Yardımse-
verlik

B) Yardımse-
verlik

Özdenetim Hoşgörü

C) Hoşgörü Yardımse-
verlik

Özdenetim

D) Yardımse-
verlik

Hoşgörü Özdenetim

6. “(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size ha-
ram kıldığı şeyleri haber vereyim: O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. Anaya, babaya iyi davranın…” 

(En’âm suresi, 151. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen me-
sajlara uygun davranışlardan biridir?

A) Bakmakla yükümlü olunan kişileri ihmal etme-
mek

B) Allah’tan başka varlıklara da ilahlık yakıştır-
mak

C) Komşuluk haklarına uygun davranmamak

D) Yoksulu, yetimi ve öksüzü gözetmemek


