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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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Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

1.1.

1. Tebliğ, peygamberlerin Yüce Allah’tan aldığı me-
sajları olduğu gibi insanlara bildirmesidir. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisinde 
tebliğe vurgu yapılmıştır?

A) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi var-
dır (resulü) vardır…” 

(Yunus suresi, 47. ayet)

B) “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihti-
yaç duyma yan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), 
ölümsüz de değil lerdi.” 

(Enbiyâ suresi, 8. ayet)

C) “O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin 
sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilen-
dir.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

D) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni bildir…” 

(Mâide suresi, 67. ayet)

2. Yüce Allah tarihin çeşitli dönemlerinde elçiler va-
sıtasıyla insanlığa seslenmiştir. İnsanın yaratılış 
amacını bilmesi, yaratanını tanıması, ölümden 
sonraki hayatla ilgili bilgi sahibi olması için pey-
gamberler gönderilmiştir. Peygamberler de gön-
deriliş amaçlarına uygun olarak ilahî kitaplardaki 
hükümleri açıklamışlar, toplumsal meselelere çö-
zümler üretmişler ve ibadetlerin yapılış biçimlerini 
insanlara göstermişlerdir. Peygamberler insanla-
ra örnek olan ve önderlik yapan seçkin kişilerdir.

Bu metne göre peygamberler için; 

I. İnsanlara ibadetlerin nasıl yapılacağını öğ-
retmişlerdir. 

II. Varlıklı ve soylu kişiler arasından seçilmişlerdir.

III. Kendilerine verilen vahyi insanlara bildirmiş-
lerdir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

3. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavra-
yış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Ya-
kup’u hatırla!” 

(Sad suresi, 45. ayet)

Bu ayette altı çizili yerde peygamberlerin aşa-
ğıdaki hangi sıfatına vurgu yapılmıştır?

A) İsmet B) Emanet

C) Fetanet D) Tebliğ

4. “O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin so-
nuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

“Andolsun ki: Biz, “Allah’a kulluk edin ve tağuttan 
sakının!” diye (emretmeleri için) her ümmete bir 
peygamber gönderdik.” 

(Nahl suresi, 36. ayet)

Bu ayetlere göre; 
I. Peygamberler yaptıkları tebliğ vazifesi için 

toplumlarından asla bir ücret istememiştir.

II. Hz. Muhammed son peygamberdir.

III. Bütün peygamberler insanlara Allah’a kulluk 
etmelerini söylemiştir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) II ve III.

5. 
İnsanlara kendilerini yaratan ya-
ratıcılarını tanıtmak.

Hiranur

İnsanların dünyada ve ahirette 
mutlu olmalarını sağlamak.

Melisa

İnsanlara en doğruyu gösterip, on-
ları kötülüklerden sakındırmak.

Ramazan

Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine 
ce vap vermiş olabilir? 

A) Kur’an en son ilahi kitap mıdır?

B) Kur’an’ın gönderiliş amaçları nelerdir?

C) Her peygambere ilahi kitap verilmiş midir?

D) Kur’an kendisinden önceki kitapları doğrula-
mış mıdır?
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6. Yüce Allah farklı dönemlerde pek çok peygam-
ber ve ilahi kitap göndererek insanlara kendisini 
tanıtmıştır. İlahi kitaplar Allah’ın peygamberlere 
vahyettiği kitaplardır. İlahi kitaplarda doğru, iyi, 
yararlı ve güzel davranışların neler olduğu in-
sanlara bildirilmiştir. Yüce Allah bazen bir pey-
gamberle ilahi kitap göndermiş bazen de önceki 
peygambere gönderdiği ilahi kitabın hükümlerini 
uygulamak üzere bir peygamber gönderilmiştir.

Buna göre aşağıdaki peygamberlerin hangisi 
kendisine ilahî kitap verilen peygamberlerden 
biri değildir?

A) Hz. İsa B) Hz. Musa

C) Hz. Âdem D) Hz. Davut

7. Allah, insanı doğru ve yanlış olanı ayırt edebi-
lecek kabiliyette yaratmış, peygamberler ve ki-
taplar göndererek iyiyi ve kötüyü öğretmiş, iyilik 
yapanları ödüllendireceğini kötülük yapanları 
ise cezalandıracağını bildirmiştir. İnsan yap-
tıklarından sorumlu olduğu bilinciyle hareket 
ederek söz ve davranışlarının hesabını verebil-
melidir. Bu yüzden insan sorumluluklarını baş-
kalarına devredemez, kendi günahını başka-
sının üzerine yükleyemez. Bu konuda Kur’an-ı  
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “----”

Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bı-
rakılan yere aşağıdaki hangi ayet gelmelidir?

A) “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri 
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de 
bir an öne alabilirler.” 

(Araf suresi, 34. ayet)

B) “Hiçbir günahkâr başkasının günahını çek-
mez.” 

(Necm sûresi, 38. Ayet)

C) “O insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” 

(Alak suresi, 2. ayet)

D) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.” 

(İnsân suresi, 3. ayet)

8. Ø

Æ P E Y G A M B E R
M

Æ V A H İ Y
N
E
T

Bu bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?

A) Yüce Allah tarafından, insanlar arasından se-
çilen ve onun mesajlarını insanlara bildiren 
elçilere ne denir?

B) Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara 
ne denilmektedir?

C) Yüce Allah’ın gönderdiği mesajlara ne denir?

D) Bütün peygamberlerde bulunan sıfatlardan 
olan ve güvenilir olmak anlamına gelen söz-
cük nedir?

9. Öğretmen tahtaya bir ayet yazarak öğrencilerin-
den birinin sorusunu cevap vermiştir.

“De ki: Yeryüzünde yerleşip do-
laşanlar melek olsalardı, biz de 
onlara gökten peygamber olarak 
bir melek gönderirdik.” 

(İsrâ suresi, 95.ayet)

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meleklerden de peygamber gelmiş midir?

B) Peygamberler niçin meleklerden seçilmemiştir?

C) Kur’an neden bir defada indirilmemiştir?

D) Peygamberlere Allah’ın vahyini hangi melek 
getirmiştir?
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10. Öğretmen Rümeysa Hanım: “Arkadaşlar! Pey-
gamberler asla yalan söylemezler. Peygambe-
rin doğru sözlü olması, onların Allah’tan getirdiği 
mesajlara insanların inanmasını kolaylaştırmıştır. 
Sevgili Peygamberimiz peygamberliğinden önce 
de sonra da asla yalan söylememiştir. Peygam-
berlerin bu özelliği, insanların onlara inanmalarını 
ve onların gösterdiği yolda gitmelerini sağlamıştır.”
Buna göre Öğretmen Rümeysa Hanım bütün 
peygamberlerde bulunan aşağıdaki hangi 
özellikten bahsetmektedir?

A) Sıdk B) Fetanet

C) İsmet D) Tebliğ

11. ★ Doğru ve güvenilir olması

▲ İnsanlara iyiliği emredip onları kötülükler-
den sakındırması

■ Arap ırkına mensup olması

● Günah işlemekten kaçınması

Sembollerle Peygamber Efendimizin bazı özellik-
leri verilmiştir.
Bu özelliklerden hangisi bizim için örnek teş-
kil etmez? 

A) ★ B) ▲ C) ■ D) ●

12. Yüce Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara 
ulaştırılmak üzere gönderdiği vahiylerin toplanmış 
hâline ilahî kitap denir. İslam’da inanç esasların-
dan biri de kitaplara imandır. İnsanlara hesap günü 
ve ahiret hayatını haber veren ilahî kitaplar, ahiret 
hayatı için kişiye rehberlik edip onlara doğru yolu 
gösterir. İlahî kitaplar insanları zulümden, karan-
lıktan ve cehaletten kurtarıp adalete, aydınlığa ve 
ilme ulaştırmayı gaye edinir. Kur’an-ı Kerim son ila-
hi kitap olması dolayısıyla onun hükümleri kıyamete 
kadar geçerli olacaktır.
Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?
A) Kur’an-ı Kerim günümüze kadar değiştirilme-

den gelmiş midir?

B) İlahi kitap ne demektir?

C) Son ilahi kitap hangisidir?

D) Kitaplara iman İslam’da inanç esaslarından 
mıdır?

13.   Hz. İlyas Hz. Yusuf

Hz. Ali Hz. İsmail

Hz. Salih Hz. Osman

Hz. İbrahim Hz. Yahya

Bu kutucukdakilerden Kur’an-ı Kerim’de adı ge-
çen peygamberler turuncuya boyanacaktır.

Buna göre kaç kutucuk turuncuya boyanma-
lıdır?

A)
8

B)
7

C)
6

D)
5

14. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin bir 
mucizesi değildir?
A) Peygamberimize Kur’an-ı Kerim verilmesi

B) Hz. Süleyman’a kuşların ve karıncaların dilini 
anlama özelliği verilmesi

C) Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya atıl-
ması

D) Hz. Musa’nın Kızıldeniz’in ortadan ikiye ayrıl-
masına şahit olması

15. Kur’an, nazil olduğu andan günümüze kadar hiç-
bir değişikliğe uğramadan gelmiştir ve kıyamete 
kadar da hiçbir değişikliğe uğraması mümkün 
değildir. Çünkü Yüce Allah Kur’an’ı koruyacağını 
bildirmiştir. 

Bu durumu ifade eden ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 
Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce 
indirdiği kitaba iman edin…” 

(Nisâ suresi 136. ayet)

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

(Kamer suresi, 22. ayet)

C) “Bu (Kur’an) bütün insanlığa bir açıklamadır; 
tak va sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür.” 

(Al-i İmran suresi, 138. ayet) 

D) “Şüphesiz o Zikr’i biz indirdik biz! Onun koru-
yucusu da elbette biziz.”

(Hicr suresi, 9. ayet)
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1. Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olma-
ları için göndermiştir. Onlar Yüce Allah’ın emir 
ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak 
insanlara örnek olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’de 
peygamberlerin hayatlarından örnek verilerek bu 
örneklerle bizlere iyi insan olmamız için yol gös-
terilir. Peygamberimizin hayatında da bizler için 
örnek davranışlar vardır. Zorluklara karşı göster-
diği sabır, azim ve kararlılık; ailesine, dostlarına 
ve mazlumlara karşı olan merhameti, haksızlığa 
ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi daha birçok güzel 
davranışları onun hayatında görebiliriz.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Peygamberimizin hayatında bizler için örnek 
olan davranışları nelerdir?

B) Allah peygamberleri niçin göndermiştir?

C) Bütün toplumlara peygamber gönderilmiş midir? 

D) Kur’an’da peygamber hayatları niçin anlatıl-
mıştır?

2. Yüce Allah gönderdiği peygamberlerden 25 ta-
nesinin ismini Kur’an’da bildirmiştir. Bu peygam-
berlerden ilki Hz. Âdem (a.s.), sonuncusunun 
ise Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Bununla birlikte 
Kur’an’da ismi geçtiği hâlde peygamber olup ol-
madığı belli olmayan kişiler de vardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin peygam-
ber olduğu Kur’an’da açıkça bildirilmiştir?

A) Üzeyr B) Şuayb

C) Lokman D) Zülkarneyn

3.      • Peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamla-
rına gelir.

  • Peygamberlere vahiy getiren melektir.

  • Peygamberlerin Yüce Allah’tan aldıkları vah-
yi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır.

Yukarıda açıklaması verilmeyen kavram han-
gisidir?

A) Resul B) Nübüvvet

C) Tebliğ D) Cebrail

4. Yüce Allah yeryüzünde ilk olarak insanoğlunun 
atası olan Hz. Âdem’i (a.s.) yarattı. Hz. Âdem 
(a.s.) ve diğer tüm peygamberler Yüce Allah’ın 
yolunu tanıtmışlar ve o yoldan ayrılmamaları 
konusunda insanları uyarmıştır. Allah’tan aldık-
ları vahyi insanlara iletmiş ve örnek olmuşlardır. 
Dünya’da ve ahirette insanlar mutlu olsunlar diye 
çalışmışlardır. Bizler de peygamberlerin gösterdi-
ği doğru yoldan giderek dünya ve ahirette mutlu 
olmaya çalışmalıyız.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Peygamberler dürüst insanlardan seçilmişlerdir.

B) Peygamberler insanları uyarmıştır.

C) Peygamberler insanların dünya ve ahiret mut-
luluğu için çalışmışlardır.

D) Hz. Âdem (a.s.) yeryüzündeki ilk insandır.

5.      • “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir 
kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İs-
hak ve Yakup’u hatırla!” 

(Sad suresi: 45. ayet)

  • “Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir el-
çiyim.” (Şuarâ suresi, 107. ayet)

  • “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphe-
siz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” 

(Meryem suresi: 41. ayet) 

Bu ayetlerde peygamberlerde bulunan hangi 
sıfata vurgu yapılmamıştır?

A) Fetanet B) Emanet 

C) İsmet D) Sıdk 

6. “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile 
gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı 
bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. ayet)

Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Meleklerden de peygamber gönderildiği

B) Peygamberlerin örnek insan oldukları

C) Bütün peygamberlere vahiy geldiği

D) Bütün toplumlara peygamber gönderildiği

2,
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7. Peygamberler, Yüce Allah’ın insanlar için seçtiği 
kulları ve elçileridir. Peygamberler, insanlar için 
en güzel örnektir. Her türlü kötü davranıştan da 
uzak dururlar. Yüce Allah peygamberlerin insan-
lar tarafından örnek alınmasını ister. Peygamber-
ler doğru, dürüst, güvenilir ve zeki insanlardır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlere iman, İslam’da imanın şartla-
rındandır. 

B) Peygamberler örnek insanlardır.

C) Peygamberler günah işlemekten kaçınırlar.

D) Peygamberler Yüce Allah tarafından seçilmiştir.

8. X † Risalet
Y † Ahiret
Z † Vahiy
T † Nübüvvet

Burada harflerle verilenlerden hangisi doğ-
rudan peygamber ve peygamberlikle ilgili bir 
kavram değildir?

A) X B) Y C) Z D) T

9. Günahsızlık, korunmuşluk anlamlarına gelir; 
Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her 
türlü günahtan koruması demektir. Peygamberle-
rin küçük hataları dahi Yüce Allah’ın uyarmasıyla 
hemen düzeltilmiştir. Peygamberler de bizim gibi 
bir insandır. İnsanlara örnek olma sorumluluğu 
taşıyan peygamberler hata ve günahlardan ko-
runabilmek için büyük gayret göstermiş ve Yüce 
Allah’tan daima bu hususta yardım istemişlerdir.

Bu parçada peygamberlerin sıfatlarından 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Emanet B) İsmet

C) Sıdk D) Fetanet

10. 
“Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye 
ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. 
Onlar, ölümsüz de değillerdi.” 

(Enbiyâ suresi, 8. ayet)

Bu ayete göre peygamberler hakkında; 

I. Doğaüstü güçlere sahiptirler.

II. Doğru ve güvenilir insanlardır. 

III. İnsani özelliklere sahiptirler.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) Yalnız III. D) I ve III.

11. “Peygamberimiz bir gün Mekkelileri peygamber 
olarak görevlendirildiğini duyurmak için onları Safa 
Tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam’ı anlat-
mak için tepeye çıkıp şöyle dedi: “Ey insanlar! Şu 
dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış 
bir ordu var desem bana inanır mısınız?” Orada-
kilerin hepsi “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir 
zaman yalan söz duymadık.” dediler…”

Bu olayda Peygamberimizin aşağıdaki hangi 
özellikleri vurgulanmıştır?

A) Fetanet- Emanet B) Sıdk- İsmet

C) Tebliğ- İsmet D) Sıdk- Tebliğ

12. I. Kunut Duaları namazların son oturuşunda 
selam vermeden önce okunan dualar mıdır?

II. Bu dualarda Hz. Âdem’in hayatından mı 
bahsedilir?

III. Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir alı-
narak okunan dualar mıdır?

IV. Bu dualarda ibadetin yalnızca Allah’a yapıla-
cağı vurgulanarak O’ndan yardım mı istenir?

Burada verilen Kunut Duaları ile ilgili her bir doğ-
ru cevap 25 puan değerindedir.

Buna göre 6. sınıf öğrencisi Hiranur, yukarı-
daki soruların tümüne “Evet” diyerek cevap 
verdiğine göre toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75 C) 50 D) 25
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13. “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, 
bir nur vardır… ” 

(Mâide suresi, 44. ayet) 
“… da Zebur’u verdik.” 

(Nisa suresi, 163. ayet) 

“…ona İncil’i verdik ve ona uyanların yürekleri-
ne bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları 
ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat ken-
dileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama 
buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan 
iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden 
çoğu da yoldan çıkmışlardır. 

(Hadid suresi, 27. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde ismi 
geçen ilahi kitapların verildiği bir peygamber 
değildir?

A) Hz. Muhammed B) Hz. Musa
C) Hz. Davut D) Hz. İsa

14. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın 
hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere 
uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren 
ilahî bilgilere vahiy denir. Vahiy göndermesi Yüce 
Allah’ın kullarına karşı merhametinin bir göster-
gesidir. Rabbimiz vahiy göndererek insanları 
kendisine kulluk etmek için yarattığını bildirmiştir. 
Allah’a kulluk görevini yerine getirmeye gayret 
edenler dünyada ve ahirette mutlu olacaklardır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her peygambere vahiy verildiği
B) Vahyin gönderiliş amacı
C) Vahyin hangi yollarla geldiği
D) Peygamberlerin vahyi tebliği

15. (A) “Namazların her rekâtında okunması gere-
ken bir duadır.”

(B) “Vitr namazının son rekâtında tekbir alındık-
tan sonra okunur.”

(C) “Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz du-
alardandır.”

I. (A) doğrudur. 
II.  (A) yanlıştır, (B) doğrudur.
III. (C) doğrudur. 
IV. Sadece (B) doğrudur.
Kunut Dualarıyla ilgili verilen bu ifadeler için 
aşağıdaki yapılan değerlendirmelerden han-
gileri doğrudur?

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

16. I. Nebinin işi zordur,
 Hem de çetin yoldur.
 Çözmeye zekâ gerek,
 Onda akıl çok boldur.

II. Vahiy bir mesuliyet,
 Allah’la kul arasında.
 Nebiye düşen elbet,
 Bildirmek aynısıyla

Bu verilen dizelerde aşağıda sırasıyla peygam-
berlerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

I II

A) Fetanet Tebliğ

B) Emanet İsmet

C) Tebliğ Emanet

D) Fetanet Sıdk

17. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar ol-
saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” 

(Enbiya suresi: 22. ayet) 

“İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka ilah 
yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. 

(En’âm suresi: 102. ayet)

Bu verilen ayetlerde verilen mesajı en doğru 
şekilde karşıla yan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tevhid B) Nübüvvet
C) Fetanet D) Risale

18. Öğretmen, Selim’e “Hz. Âdem’in hayatı” konu-
sunda doğru-yanlış etkinliği yapmış, Selim tablo-
daki şu işaretlemeleri yapmıştır:

D Y

I. Yeryüzünde yaşayan ilk insan ve 
ilk peygamberdir.

✘

II. İlahi kitaplardan Tevrat’ın kendi-
sine verildiği peygamberdir.

✘

III. Şeytan Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı 
kandırarak onların cennetten çı-
karılmasına sebep olmuştur.

✘

IV. Hz. Âdem cennetten çıkarılma-
dan önce melekti, cennetten çı-
karılınca insan olarak yaratıldı.

✘

Selim’in her doğru cevabı 25 puan olduğuna 
göre Selim kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75 C) 50 D) 25
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3. 2.

1. Yüce Rabbimizin emrettiği ibadetlerin en önemlisi, 
hiç şüphesiz ki namazdır. İlk insan ve ilk peygam-
ber olan Hz. Âdem’den son peygamber olan Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) kadar tüm peygamberlere 
namaz ibadeti emredilmiştir. Namaz ibadeti, Müslü-
man’ın hayatının merkezinde yer alır. İnsan günde 
beş vakit namaz ibadetiyle kendisine her türlü ni-
meti veren Rabbine bağlanır ve kötülüklerden arı-
nır. Böylece hem daha iyi bir kul, hem de çevresine 
faydalı bir birey hâline gelir. Peygamberimiz de “Na-
maz dinin direğidir.” buyurarak namazın İslam’ın te-
mel şartlarından biri olduğunu vurgulamıştır.

Bu verilen metnin başlığı aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) Namazın Şartları

B) Namaz Çeşitleri

C) Namaz İbadetinin Önemi

D) Namazın Kılınışı

2. I. “Sübhâne rabbiye’l-azîm

II. “Semiallâhülimen hamideh”

III. “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ”

IV. “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh”

Yukarıda verilen ifadelerden hangisini namaz 
kılarken rükûda söyleriz?

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

3. 
“…Şüphesiz namaz, Mü’minlere vakitleri be-
lirlenmiş bir farzdır.” 

(Nisa suresi: 103.ayet)

Bu ayete göre; 

I. Namaz cemaat hâlinde kılınır.

II. Namaz kılmanın belirli zamanları vardır.

III. Namaz farz olan bir ibadettir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

4. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), “Namaz 
dinin direğidir.” buyurarak namaza verdiği önemi 
belirtmiştir. Bu yüzden vaktinde kılınan namaz 
ibadetlerin en faziletlisi olarak görülmüştür. Na-
maz, imanın bir göstergesidir. Çünkü Yüce Al-
lah’a iman eden bir mümin, namaz kılarak O’nu 
hatırlar, O’nun yüceliği karşısında eğilir, O’na 
olan inancını ve bağlılığını gösterir, kulluk göre-
vini yerine getirir. Yüce Allah’ın kendisine verdiği 
sayısız nimetlere karşı şükreder.

Bu parçada namazla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Namaz kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.

B) Namaz çok önemli bir ibadettir.

C) Namazla kişi Rabbine şükretmiş olur.

D) Namazla kişi Rabbini anmış ve ona yönelmiş 
olur.

5.  Rabbenâ

Sübhaneke

Ettehiyyatü

Salli ve barik

Tabloda hangi renk kutucukta verilen dua na-
mazların son oturuşunda okunmaz?

A) Turuncu B) Mavi 

C) Yeşil D) Lacivert

6. Secde

İftitah tekbiri

Rükû

Kıraat

Sembollerle namaz kılarken namazın içinde yap-
tığımız bazı rükünler verilmiştir.

Buna göre namaz kılarken bunlardan hangisi-
ni diğerlerinden önce yaparız?

A) B) C) B)
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7. Şeyma: “Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest 
almak gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa 
veya suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyem-
müm alınmalıdır. Bedenimizde örtülmesi gereken 
yerler örtülmelidir. Kılacağımız namazın vakti gir-
dikten sonra Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönele-
rek kılınacak namaza uygun dua edilmelidir.” 

Şeyma dersi özetlerken bir yerde yanlış ifade kul-
lanmıştır.

Buna göre Şeyma’nın yanlışının düzeltilmesi 
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Teyemmüm yerine, gusül demeliydi

B) Abdest almak yerine, niyet etmek demeliydi

C) Dua yerine, niyet demeliydi

D) Kâbe yerine, kıble demeliydi

8. • Namazla Yüce Allah’a olan samimiyetimizi 
ve bağlılığımız göstermiş oluruz.

  • Namaz insanı kötü işlerden ve çirkinliklerden 
uzak tutar.

  • Namaz kişiye zamanını iyi kullanmayı öğretir.

Verilen ifadeler aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabıdır?

A) Namaz kılmaya hazırlığın şartları nelerdir?

B) Namaz nasıl kılınır?

C) Namazın kişiye faydaları nelerdir?

D) Namaz çeşitleri nelerdir?

9. 
“Nerede olursanız olun (namazda) 
yüzünüzü Mescid-i Haram (Kâbe) 
yönüne çevirin.” 

(Bakara suresi, 144. ayet)

Öğretmen Yusuf Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayette namaza ha-
zırlığın şartlarından hangisinden söz edilmektedir?” 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadesten taharet B) Vakit

C) Necasetten taharet D) İstikbal-i Kıble

10. Öğretmen: “Bir gün Peygamber Efendimiz ya-
nındakilere, “Birinizin kapısının önünden bir ır-
mak geçse ve o kimse orada günde beş kere 
yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” diye sordu. 
‘Kalmaz.’ diye cevap alınca, “İşte beş vakit na-
maz böyledir. Allah namaz sayesinde günahları 
siler ve temizler.” buyurdu.”

Buna göre öğretmenin anlattığı hadiste Pey-
gamberimiz namazla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine vurgu yapmaktadır?

A) İnsanın Yüce Allah ile bağını canlı tutması

B) İnsana zamanını verimli kullanmayı öğretmesi

C) İnsanları kötülüklerden uzaklaştırdığı

D) İnsanı maddi ve manevi olarak temizlediği

11. Namaz İslam’ın şartlarından olan bir iba-
det midir?

Cuma namazı sünnet olan bir namaz mı-
dır?

Namaz sadece Ramazan ayında yapılan 
bir ibadet midir?

Yukarıda sorulardan cevabı “Evet” olanların 
başına “✓” işareti konulursa hangisi oluşur?

A) 
✓

 B) 

✓

✓

 C) 
✓

✓

✓

 D) 
✓

✓

12. Namaz her şeyden önce toplumsal birlik ve be-
raberlik duygusunu geliştirir. Dinimizin cemaatle 
namaza verdiği önem, toplumsal birlikteliğe ver-
diği önemden kaynaklanır. Namaz için toplanan 
Müslümanlar doğal olarak farklılıklarından sıyrılır 
ve aynı safta ibadet etmenin huzurunu hisseder. 
Böylece zengin-fakir, genç-yaşlı tüm Müslüman-
lar sımsıkı bağlarla kenetlenirler. Birbirlerinin 
dertleriyle ilgilenir, bilgi alışverişinde bulunur ve 
kardeşlik bağlarını güçlendirirler.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namazın kişiye kazandırdıkları
B) Namaz çeşitleri
C) Namazın önemi
D) Namazın toplumsal faydaları
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13. Farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirle-
nen sözlerle ve özel şekilde mü’minlere duyurma-
yı ifade eder. Müslümanlar, asr-ı saadetten beri 
namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve namaza ça-
ğırmak için minarelerden okumuşlardır. Minare-
lerden, müezzin adı verilen kişiler en güzel şekil-
de okuyarak hem Müslüman’ları namaza çağırır 
hem de o beldenin bir İslam beldesi olduğunu ilan 
eder. Yüce Allah’ın büyüklüğünü ve Peygambe-
rimizin (s.a.v.) rehberliğini tüm dünyaya haykırır.

Bu metinde anlatılan namaza çağrıya aşağı-
dakilerden hangisi denilmektedir? 

A) Çağrı B) Ezan

C) Anons D) Mesaj

14. I. Fil Suresi Kur’an-ı Kerim’in sonlarında bulu-
nan kısa surelerden midir?

II. Fil Suresi’nde Hz. Zekeriya’nın hayatı mı an-
latılır?

III. Bu sure, fil ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen 
Ebrehe ve ordusunun helak edilişini mi konu 
edinir?

Fil Suresiyle ilgili numaralandırılarak verilen 
sorulardan hangisinin cevabı “Evet”tir?

A) Yalnız I. B) I ve III.

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

15. (A) “Namaz kılan kişi, Yüce Allah’la iletişim kur-
muş olur.”

(B) “Teravih namazı her Cuma günü kılınan farz 
bir namazdır.”

(C) “Namaz insana kulluğunu her gün beş defa 
hatırlatır.”

I. (A) doğrudur. 

II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur. 

III. (C) yanlıştır. 

IV. Sadece (B) yanlıştır.

Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan de-
ğerlendirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

16. Öğretmen: “Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen pey-
gamberlerden biridir. İsrailoğullarına gönderilen 
peygamberlerdendir. Hz. Meryem’in küçükken ba-
kımını üstlenmiştir. Ömrünü ibâdetle geçirdi. Dai-
ma insanları Yüce Allah’a inanmaya ve O’nun yo-
lunda yürümeye çağırdı. Fakat nankörlük eden ve 
onu dinlemeyen kavminden bazı gözü dönmüşler 
onu şehid ettiler.”

Öğretmenin hakkında bilgi verdiği peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yahya B) Hz. Zekeriya

C) Hz. İsa D) Hz. Musa

17. İnsanın Rabbiyle olan bağını sürekli ve sağlıklı 
tutan namaz, İslam’ın beş şartından biridir. Na-
maz ibadeti, ergenlik çağına girmiş ve akıl sahibi 
olan her Müslüman’a günde beş vakit farzdır. Na-
maz, Yüce Allah’ın verdiklerine karşı bir teşekkür, 
O’nun büyüklüğüne ve insanın acizliğine dair bir 
itiraf, karşılığı ahirette alınacak bir fedakârlıktır. 
Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: 
“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz 
için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında 
onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıkla-
rınızı görür.” 

 (Bakara suresi, 110. ayet)

Bu parçada namaz ibadetiyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana zamanı verimli kullanmayı öğrettiği

B) İnsanın Rabbiyle olan bağını canlı tuttuğu

C) İslam’ın şartlarından biri olduğu

D) Kimlere farz olduğu

18.  Kıyam Secde

Vakit Abdest

Kıraat Niyet

Kâde-i âhire Rükû

Bu kutucuklardaki verilen ifadelerden kaç ta-
nesi namazın rükünlerindendir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4
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1. 
Ey iman edenler! Namaz kılmaya 
kalktığınız zaman yüzlerinizi, dir-
seklerinize kadar ellerinizi yıkayın; 
başlarınızı meshedip, topuklara ka-
dar ayaklarınızı da (yıkayın).

(Maide suresi, 6. ayet) 

Öğretmen Onur Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayette hangi iba-
det emredilmektedir?” sorunun cevabı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Niyet B) Abdest

C) Teyemmüm D) Gusül

2. Namaz kötülüklerden arındırır ve insanın manevi 
dünyasını temizler. Yüce Allah’ın şu ayeti, nama-
zın bu özelliğini çok güzel bir biçimde vurgular: 
“Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabb’inin adı-
nı anıp namaz kılan, mutluluğa ermiştir.” Her gün 
beş vakit bizi yaratan Yüce Allah’ın huzurunda 
bulunmanın kalbimize verdiği huzuru hissetmek 
Müslüman’a büyük bir güç verir. Bu huzurun an-
cak namazla hissedilebileceğini Rabb’imiz bir 
ayette şöyle ifade eder: “... Biliniz ki kalpler ancak 
Allah’ı anmakla huzur bulur.” 

 (Ra’d suresi, 28. ayet)

Bu parçada namazın hangi yönüne vurgu ya-
pılmıştır?

A) Vakti belirlenmiş bir farz olduğu

B) İnsana zaman bilinci kazandırması

C) İnsanı kötülüklerden uzaklaştırıp huzurlu kıl-
dığı

D) Namazın nasıl kılınacağı

3. Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesi 
demektir. Erkeklerde, diz ile göbek arası, bayan-
larda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun 
örtülmesi anlamına gelir.

Bu metinde namaza hazırlık şartlarından han-
gisinden söz edilmektedir?

A) Setr-i Avret B) Necâsetten Tâharet

C) Niyet D) İstikbâl-i Kıble

4. “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât 
veren ler var ya, onların mükâfatları Rabbleri ka-
tındadır…” (Bakara suresi, 277. ayet)

“Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dos-
doğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkor…” (Ankebût suresi, 45. ayet)

“De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, 
hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan 
Allah içindir.” (En’am suresi,162. ayet) 

“Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. 
Kötülükten vazgeçirmeye çalış…” (Lokman su-
resi, 17. ayet) 

Tabloda hangi renkteki kutucuktaki ayet na-
mazın insanı kötülüklerden uzaklaştırdığını 
ifade etmektedir?

A) Pembe B) Beyaz C) Mavi D) Yeşil

5. Namaz kılan insan, günahlarından arınır. Çünkü 
günde beş vakit kılınan namaz, günahların Allah 
tarafından affedilmesine vesile olur. Birlikte kılı-
nan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün 
olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı 
bulur. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekile-
ceği amel olan namaz, insanın kurtuluşa ermesi-
ni sağlar.

Bu parçada verilen bilgilerden hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Namaz insanın manevi olarak temizlenmesini 
sağlar.

B) Namaz birlikte yaşama bilinci geliştirir.

C) Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir.

D) Ahirette insana ilk olarak namaz sorulacaktır.

6. Aşağıda verilenlerden hangisine namaz iba-
deti farzdır?

A) Anaokuluna henüz başlayan dört yaşındaki 
Hiranur’a

B) Meleklere

C) Aklı dengesi yerinde olmayan yirmi iki yaşın-
daki Murat Bey’e

D) Bir kaza sorucu bir kolunu kaybedip engelli 
olan yirmi bir yaşındaki Avukat Sibel Hanım’a

4.
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7.      • Yılda iki kez cemaatle kılınan ve vacip olan 
namazdır.

  • Ayakta kılınıp secdesi ve rükûsu olmayan na-
mazdır.

  • Sadece Ramazan Ayında yirmi rekât olarak 
kılınan sünnet namazdır.

Burada açıklaması verilmeyen namaz çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cuma Namazı B) Cenaze Namazı

C) Teravih Namazı D) Bayram Namazı

8. Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile 
olmak üzere üçe ayrılır.

Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi 
hükmü açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Öğle namazı B) Cuma namazı

C) İkindi namazı D) Bayram namazı

9. Öğretmen: “Çocuklar! Namazın insana kazan-
dırdıkları nelerdir?”

Ahmet: “Namaz, insanın Yüce Allah ile bağını 
canlı tutmayı sağlar.”

Salih: “Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.”

Mehmet: “Namaz insanı toplumdan uzaklaştıra-
rak insanı yalnızlaştırır.”

Onur: “Namaz, Yüce Allah’ın kendisine verdiği 
sayısız nimetlere karşı O’na teşekkür etmek ve 
O’na şükretmek için bir fırsattır.”

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
doğru cevap verememiştir? 

A) Ahmet B) Salih

C) Mehmet D) Onur

10. 
1. Akşam namazının farzıyla, yatsı na-

mazının farzı

2. Öğle namazının sünnetiyle, ikindi na-
mazını farzı

3. İkindi namazının sünnetiyle, öğle na-
mazının ilk sünneti

4. Öğle namazının son sünnetiyle, sabah 
namazının farzı

Bu tabloda verilen hangi satırdaki namazlar 
kılınış itibariyle aynıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

11. “Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçla-
rım ağardı, Rabbim! Sana yalvarmaktan dolayı 
herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğru-
su, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın 
iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Ka-
rım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, 
bana ve Yâkub oğullarına mirasçı olsun! Rabbim! 
O’nun, senin rızanı kazanmasını da sağla!” 

(Meryem suresi, 4-6. ayetler)

Bu ayetteki duayı yapan peygamber aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf B) Hz. Yahya

C) Hz. Zekeriya D) Hz. İsa

12. Namaz kılan bir kimse Yüce Allah’ın huzuruna 
çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir. Sorumlu-
luklarının farkında olur ve Yüce Allah’ın “(Resû-
lüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. 
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar...” ayetine uygun olarak kötü davranışlar 
yapmaktan uzaklaşır. İyi ve güzel davranışlara 
yönelir. Böylece namaz kılan kişi ahlakını da gü-
zelleştirmiş olur. 

Bu parçadan hareketle namazla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanı kötülüklerden alıkoyduğu 

B) Kişiyi temizliğe alıştırdığı

C) Kişiyi faydalı işlere yönlendirdiği

D) İnsana sorumluluk bilinci kazandırdığı
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1. Öğretmenin sorduğu soruya, 6/A sınıfı öğren-
cisi Bahar aşağıdaki cevabı vermiştir:

“Dünya’da ölüme sebep olan etkenler arasında 
ilk sıradadır. İnsanı sinsince adım adım mezara 
götüren bir kötü alışkanlıktır. Arabaların egzoz 
gazından çıkan karbon monoksit bunda da var-
dır, içinde bulunan nikotin, birçok uyuşturucu gibi 
bağımlılık yapar. Kullananların; ağzı sürekli pis 
kokar, dişleri sararır, üst solunum yolları hastalık-
larına yakalanma ihtimali bunu kullanmayanlara 
göre çok daha yüksektir. Zararlarının hafife alın-
masından dolayı her yıl milyonlarca insan hayatı-
nı kaybetmektedir.”

Buna göre öğretmen, Bahar’a aşağıdaki hangi 
soruyu sormuştur?

A) Alkol bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
B) Alkollü içkilerin zararları nelerdir?
C) Zararlı alışkanlıklardan kurtulma yolları nelerdir?
D) Sigaranın zararları nelerdir?

2. Boş zamanlarında annesine ev işlerinde yardım-
cı olan Zeynep

Kendisiyle sürekli ilgilenen bir aile ortamı olan 
Meryem

Zararlı alışkanlıkları kullanan arkadaşları olan 
Murat 

İbadetlerini aksatmadan yapan ve boş zamanla-
rında kitap okuyan Talha

Bu kişilerden hangisinin zararlı alışkanlıklara 
başlamasının diğerlerine göre daha kolay ola-
bileceği söylenebilir?

A) Zeynep B) Meryem
C) Murat D) Talha

3. İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, 
bu hakların kullanımını engelleyen ve haksız ka-
zanç elde edilen her türlü davranış kul hakkı kap-
samındadır.

Buna göre; 

I. zararlı alışkanlıkları olanları uyarmak,
II. trafik kurallarını ihlal etmek,
III. Ramazan ayında oruç tutmamak

hangileri kul hakkı kapsamında değerlendirilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

4. İlk eğitimi aldığımız yer ailedir. İyi ile kötüyü, 
doğru ile yanlışı orada öğrenmeye başlarız. Ço-
cuklar, aile büyüklerini kendilerine örnek alır ve 
onlara benzemeye çalışırlar. Aile her açıdan çok 
önemli bir kurumdur. Çocukların sağlıklı yetiş-
mesi için ailede uyum ve huzur olmalıdır. Aile 
içindeki geçimsizlik, sevgi yoksunluğu çocukları 
yalnızlığa iter ve mutsuz kılar. İçki, kumar, uyuş-
turucu ve sigara gibi kötü alışkanlıkların bulundu-
ğu ortamlarda yetişen çocukların olumsuz yönde 
etkilenmesi kaçınılmazdır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kötü alışkanlıklar nasıl başlıyor?

B) Kötü alışkanlıklara başlamada arkadaş etkisi

C) Kötü alışkanlıklardan nasıl korunulur?

D) Kötü alışkanlıklara başlamada ailenin etkisi

5. “Aileler, çocuklarına küçük yaştan itibaren iyi bir 
eğitim vermeli ve davranışları ile de örnek olmalı-
dır. Çünkü alışkanlıkların iyisi de kötüsü de küçük 
yaştan itibaren kazanılır. Bu nedenle aileler ço-
cuklarının arkadaş çevresinden ve yaptıklarından 
haberdar olmalı, yanlışlarını gördüklerinde onları 
uygun bir dille uyarmalıdır. 

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?

A) Sigaraya başlamada çevrenin etkileri nelerdir?

B) Alkollü içkilerin zararları nelerdir?

C) Çocuğunu kötü alışkanlıklardan korumada ai-
lenin sorumlulukları nelerdir?

D) Kötü alışkanlıklar nasıl başlıyor?

6. I. Faydalı kitaplar okumak

II. İslam’ın öğütlerini dikkate almak

III. Boş vakitleri sporla değerlendirmek

IV. Hiç arkadaş edinmemek

V. Kötü alışkanlıkların olduğu ortamlardan uzak 
durmak

Bu verilenlerden kaç tanesi kötü alışkanlıklar-
dan korunmak için uyulması gereken doğru 
yöntemlerdendir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Zararlı Alışkanlıklar
5.3.
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7. Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beyin 
ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkiler. 
Bu nedenle bu maddeler, aklımızı kullanmayı 
engeller ve irademizi sınırlandırır. Alkol ve uyuş-
turucu maddenin kişiye verdiği en büyük zarar 
bağımlılıktır. Bu maddeleri kullanan kişilerin akıl, 
beden ve ruh sağlığı bozulur. Sağlığı bozulan bi-
reyler toplumda huzursuzluğa ve çeşitli sorunlara 
neden olur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Alkol ve uyuşturucu meslek hayatını olumsuz 
etkilemektedir.

B) Alkol ve uyuşturucunun zararları sadece bi-
reysel değildir.

C) Alkollü içkiler insanın iradesini zayıflatır.
D) Alkol ve uyuşturucu kişide bağımlılık yapmak-

tadır.

8. Alkol ve uyuşturucunun bireysel zararları 
şunlardır: 

I. İnsanın ruh ve beden sağlığını bozar.
II. ----
III. ----
IV. ----
Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) Suç oranlarının artmasına sebebiyet verir.
B) İnsanı maddi zarara uğratır.
C) İnsanın iradesini kullanmayı engeller.
D) İnsanın çalışma gücünü azaltır.

9. İslam dini kişinin emeğine dayanan, hayırlı ve gü-
zel işlerden elde edilen geliri helal kazanç olarak 
kabul eder. Bir emeğe dayanmayan ve şans fak-
törünü barındıran çeşitli oyunları içeren bu kötü 
alışkanlık haram kılınmış bir haksız kazanç yo-
ludur. Çünkü bu başkasının malını veya parasını 
şansa bağlı olarak ve hiçbir emek harcamadan 
elde etmeye çalışmaktır. Maddi bir değer ifade 
eden ve kazanç karşılığında oynanan her türlü 
şans oyunu bu kapsamda değerlendirilir.

Bu parçada söz edilen zararlı alışkanlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Alkollü içkiler B) Sigara

C) Uyuşturucu maddeler D) Kumar

10. Akıl, insanın iyi ile kötüyü ayırt etmesini; irade ise 
iyi ile kötü arasında tercih yapmasını sağlar. Akıl 
ve iradenin sağlıklı kullanılamaması durumunda 
kişi yaratılış amacına uygun hareket edemez. 
Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken 
değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere zarar 
veren her türlü davranış yasaklanmıştır. İnsanla-
rın huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağ-
lamak için bu beş esasın korunması, İslam’ın 
esaslarındandır.

Buna parçaya göre; 

I. sigara kullanmak,
II. alkollü içkiler içmek,
III. uyuşturucu madde kullanmak
hangilerinin bu değerlere zarar verdiği söyle-
nebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.

11. “Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlık-
la yemeyin...” 

(Nisâ suresi, 29. ayet)

“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle 
kazandığıdır.”

(Hadis-i şerif)
Buna göre bu ayet ve hadiste;

I. kumar,
II. alkollü içkiler,
III. hırsızlık
hangileri sakındırılmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) I ve III.

12. Kötü arkadaş çevresi insanı zararlı alışkanlıklara 
yönelten sebeplerdendir. Sigara, içki, kumar gibi 
zararlı alışkanlıklara sahip arkadaşı olan ve onla-
rı dost edinen bir kişi, zamanla onlardan etkilene-
rek zararlı alışkanlıklara yönelir. 

Bu durumu; 

I. Yazın tarlada başı pişenin kışın sofrada aşı 
pişer.

II. Kır atın yanında duran ya huyundan ya su-
yundan.

III. Üzüm üzüme baka baka kararır.
atasözlerinden hangisi destekler niteliktedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) II ve III.


