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TEST6
1.  

Ondan önce basmadı

Kimse bastığı yere.

Kimse gelip bakmadı

Onun baktığı yere.

Yukarıda verilen dizelerde hangi pey-
gamberden bahsediliyor olabilir?

A) Hz. Âdem (a.s.)  

B) Hz. Muhammed (s.a.v.)

C) Hz. Musa (a.s.)

D) Hz. İsa (a.s.)

2. “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine in-
dirilene iman etti, müminler de (iman etti-
ler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitapları-
na, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın 
peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım 
yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabb’imiz, af-
fına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” Bakara 
suresi, 285. ayet.

Yukarıda verilen ayetin anlamı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Peygamberlere inanmak, Yüce Allah tarafın-
dan çeşitli zamanlarda peygamberler gön-
derildiğine inanmaktır.

B) Yüce Allah tarafından gönderilen peygam-
berlerin haber verdiği her şeyin doğru oldu-
ğuna şüphe etmeksizin iman etmek gerekir. 

C) Her Müslüman, aralarında ayrım yapmaksı-
zın Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün 
peygamberlere iman eder. 

D) Müslümanlar yalnızca Hz. Muhammed’i pey-
gamber olarak kabul ettiklerinden daha önce 
başka peygamber geldiğine inanmazlar.

3. Kur’an’da ismi geçen ancak peygamber olup 
olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürü-
len üç isim vardır. 

Bu isimler arasında aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz?

A) Üzeyr (a.s.) B)  Lokman (a.s.) 

C)  Zülkarneyn (a.s.) D) Hz. İsa (a.s.)

4. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın (c.c.) 
emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Al-
lah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla gönder-
diği mesajlar, insanların dünya ve ahiret mut-
luluğunu sağlar. Yüce Allah, tarih boyunca 
birçok peygamber göndererek kullarını uyar-
mış ve onların hayatlarına yön vermiştir.

Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki ayetlerden 
hangisi ile bu konu açıklanmıştır?

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

B) “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyor-
lar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne 
bilirsin, belki de zamanı yakındır.” Ahzâb su-
resi, 63 ayet.

C) “İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya top-
layamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim, 
onun parmak uçlarını bile aynen eski hâline 
getirmeye gücümüz yeter.” Kıyamet suresi, 
3-4. ayetler.

D) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, ya-
kınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl suresi, 
90. ayet.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 01
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5. 

Muhammed (s.a.v.)

Âdem (a.s.)

İsa (a.s.)

Nuh (a.s.)

Elyesa (a.s.)

 Salih (a.s.)

Zekeriya (a.s.)

 Lut (a.s.)

 Yunus (a.s.)

Yakub (a.s.)

Musa (a.s.) Davud (a.s.)

Eyüp (a.s.)

İsmail (a.s.)

Şuayb (a.s.)

Süleyman (a.s.)

İbrahim (a.s.)

Yusuf (a.s.)

Zülkifl (a.s.)

İshak (a.s.)

Harun (a.s.) 

Yahya (a.s.)

İdris (a.s.)

İlyas (a.s.)

Hud (a.s.)

 Panoda isimleri yazılı olan peygamberler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdir.

B) İnsanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlerin tamamıdır.

C) Kur’an-ı Kerim’de kendilerine ilahi kitap gönderildiği bildirilen peygamberlerdir.

D) Kur’an’da ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı konusunda 
farklı görüşler ileri sürülen peygamberlerdir.

6. Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haber-
ci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) 
tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, 
Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi 
ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiy-
le desteklenmiş kişilere denir.

Açıklamada geçen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melek B) Peygamber

C) Dört halife D) Kutsal kitap

1540
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TEST6
1. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu 
ki:

“Ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak 
ve hakikati söylerim.”

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de diğer tüm peygamberler gibi 
her zaman doğru sözlü olmuştur. O, şaka 
amacıyla bile olsa asla yalan söyleme-
miştir.

Verilen açıklamada peygamberlerin han-
gi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Doğru Olmak (Sıdk)

B) Güvenilir Olmak (Emanet)

C) Akıllı ve Zeki Olmak (Fetanet)

D) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak (İsmet)

2. Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelilere 
şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu vadi-
de size saldırmak üzere olan bir süvari birliği-
nin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? 

” Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” 
diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğru 
sözlülüğünü onaylamışlardı. Bunun üzerine 
Allah Resulü: 

“Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygambe-
rim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyo-
rum.” diye seslendi.

Bu olaydan yola çıkarak Sevgili Peygam-
berimiz hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) O asla yalan söylememiştir.

B) O, peygamber olmadan önce de insanlara 
yalan söylememiştir.

C) O peygamber olduktan sonra sözüne güve-
nilir bir insan olmuştur.

D) Ona inanmayanlar dahi kendisinin güvenilir 
bir insan olduğunu kabul etmişlerdir.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan 
önce de güvenilir olmasıyla tanınmış ve bu 
özelliği sebebiyle Mekkeli müşrikler ona "Mu-
hammedü'l-Emin" (Güvenilir Muhammed) is-
mini vermişlerdir. 

- Hz. Hatice (r.a.), çok güvenilir olduğu için ona 
ticarette birlikte çalışma teklifinde bulunmuş-
tur.

- Mekke’deki insanlar değerli eşyalarını gözleri 
arkada kalmadan ona emanet etmişlerdir. Hz. 

- Muhammed (s.a.v.) kendisine emanet edilen 
eşyaları daima korumuş ve sahiplerine eksiksiz 
teslim etmiştir.

Yukarıda verilen açıklamalarda Hz. Pey-
gamberin hangi özelliğinden bahsedil-
miştir?

A) Emanet B) Fetanet

C) İsmet  D) Tebliğ

4. Peygamberlikle ilgili olarak bilinmesinde fay-
da olan temel kavramlardan biri nübüvvettir. 
Nübüvvet kavramı sözlükte; peygamberlik, 
nebilik, elçilik, gibi anlamlara gelir. İslami bir 
kavram olarak ise nübüvvet, Yüce Allah’ın gön-
derdiği emir ve yasakları, vahiyleri, ilahi ilkele-
ri alıp insanlara dinî gerçekleri duyurma; söz, 
tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı 
olan peygamberlik demektir.

Metinde açıklanan kavram ile aşağıdaki 
kavramlardan hangisi eş anlamlıdır?

A) Risalet B) Ahiret

C) Rızk D) Tevekkül

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 02
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5. Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getir-
diği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi peygamberlerin bu özelliği ile ilgilidir?

A) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşü-
nüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”İbrahim suresi, 52. ayet.

B) "Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (Allah'ın emirlerini) açık açık anlat-
sın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güç-
lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir." İbrahim suresi, 4. ayet.

C) “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak 
ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” Hûd Suresi, 112. ayet.

D) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ deme-
yesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ demeyesi-
niz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet gel-
di…”En’âm suresi, 156-157. ayetler.

6. Tebliğ sıfatı, ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. Peygamberler, Al-
lah (c.c.) tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır. Peygamberler, 
tebliğ görevini yaparken ilahi mesajlara ne bir ekleme yapmışlar ne de bunlardan bir şey eksiltmiş ve 
gizlemişlerdir. Onlar ne pahasına olursa olsun hiç korkmadan, çekinmeden ilahi emir ve yasakları in-
sanlara ulaştırmışlardır. Kur’an-ı Kerim’de, ………………buyrularak bu husus belirtilmektedir.

Metindeki düşünce akışına göre boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirile-
mez?

A) “Onlardan yüz çevirmiş ve demişti ki "Ey kavmim! Andolsun ki, 
size Rabbimin mesajlarını ilettim ve size nasihat ettim. Kâfir bir 
toplum için nasıl üzülebirilim ki?" A'raf suresi, 93. ayet

B)“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edip topuk-
lara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” Maide suresi, 6. ayet.

C) “O peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, O’n-
dan korkarlar ve Allah’tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap 
görücü olarak Allah yeter.”Ahzâb suresi, 39. ayet.

D) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladı-
ğınızı da, gizlediğinizi de bilir.” Mâide suresi, 99. ayet.

1541



8

TEST6
1. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat et-

mek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yap-
tıkları olağanüstü olaylar vardır. İnsanın ben-
zerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagelmiş 
şeylere aykırı olan, bu olağanüstü olaylara mu-
cize denir.

Metne göre, mucizeler hakkında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Mucize ile hem peygamberliği ispat etmek 
hem de inkârcıların imanına vesile olmak 
hedeflenir.

B) Allah (c.c.), peygamberlere inanmayan ve 
onlardan olağanüstü şeyler isteyen inkarcı-
lara karşı çeşitli mucizelerle peygamberleri-
ni desteklemiştir.

C) Peygamberler, kendi istedikleri zaman de-
ğil, Allah (c.c.) dilediği zaman ve Rabb’imi-
zin (c.c.) yardımıyla mucize ortaya koyabilir-
ler.

D) Bütün peygamberler, kendilerine inanma-
yan insanlara peygamberliklerini ispat et-
mek amacıyla mucizelere başvurmuştur. 

2. Peygamberimiz (s.a.v.) doğruluğu, dürüstlüğü, 
merhameti, adaleti, yardımseverliği vb. bütün 
özellikleriyle bizler için en güzel örnektir.

Bu sebeple, onun için İslam kültüründe 
“en güzel örnek” anlamına gelen hangi ifa-
de kullanılır?

A) Muhammedü'l-Emin       

B) Üsve-i Hasene 

C) Halilullah          

D) Hatem’ül Enbiya

3. •  Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştı. 
“Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ 
diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça-
sı koca bir dağ gibiydi.” (Şuarâ suresi, 63. ayet.)

• Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşamıştı. 
“Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken ba-
lık onu yuttu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden 
olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balı-
ğın karnında kalacaktı. Halsiz bir halde iken 
kendisini sahile çıkardık.” (Sâffât suresi, 142-
145. ayetler.)

Yukarıda verilen ayetlerin anlamlarından 
yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Yüce Allah çeşitli mucizelerle peygamberle-
rini desteklemiştir.

B) Peygamberler, insanlar için en güzel örnek-
tir.

C) Peygamberlerin küçük hataları dahi Yüce 
Allah’ın uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir.

D) Peygamberler her zaman ve her yerde gü-
venilir olup kutsal görevlerini yerine getirir-
ken emanete uygun davranmışlardır.

4. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de çeşitli mu-
cizeleri vardır ancak onun en büyük mucizesi, 
insanların yüzyıllardır benzerini getirmekten 
âciz kaldığı………..dir.

Yukarıda verilen cümlenin sonuna aşağı-
dakilerden hangisinin getirilmesi daha 
uygundur?

A) Kur’an-ı Kerim B) Hadisler

C) Ahlaki ilkeler D) Özlü sözler

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 03
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5. 

Vahiy bir mesuliyet,

Allah'la kul arasında.

Nebiye düşen elbet

Bildirmek aynısıyla.

Onlarda yoktur yalan,

Onlardır en doğru olan.

Yalansız bir hayattır,

Onlardan arda kalan.

Nebinin işi zordur,

Hem de çetin yoldur.

Çözmeye zeka gerek

Onda akıl çok boldur.

  Yukarıda verilen dizelerde peygamberlerin;
I. fetanet,

II. sıdk,

III. tebliğ

özelliklerinden hangilerinden bahsedilmiştir?

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

6. Peygamberler insanları yanlış yollara sapmamaları, kötülüklerden kaçınmaları konusunda uyarmışlar-
dır. Onları putlara tapmaktan, bireye ve topluma zarar veren kötülüklerden sakındırmışlardır. Yanlış 
inanç ve davranışlara yönelenlerin Allah (c.c.) tarafından cezalandırılacağını söylemişlerdir. İman edip 
güzel davranışlarda bulunanların, kötülüklerden kaçınanların cen-
netle mükâfatlandırılacağı müjdesini vermişlerdir.

Metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Peygamberlerin görevlerinden biri de insanları çeşitli konularda
uyarmak ve onlara müjdeler vermektir.

B) Peygamberlerin temel görevi, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını, ila-
hi mesajları insanlara duyurmak ve açıklamaktır.

C) Tarih boyunca bütün insanlar gönderilen bütün peygamberlere
inanarak Yüce Allah’a kulluk etmeyi kabul etmişlerdir.

D) Peygamberler sadece Allah’a (c.c.) kulluk edilmesi gerektiğini be-
lirtmişler, Allah’tan (c.c.) başka ibadete layık hiçbir varlığın olma-
dığını açıklamışlardır.

1542
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TEST6
1.  - Allah’ın gönderdiği her mesajdır.

- Yüce Allah, kullarına bildirmek istediği her 
şeyi bu yolla bildirmiştir. 

- Peygamberler aracılığıyla insanlara, haya-
tın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nele-
re uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildi-
ren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

Yukarıda verilen açıklamalarda hangi 
kavramdan bahsedilmiştir?

A) Sünnet   B) Hadis

C) Vahiy   D) Melek 

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden 
önceki dönem Cahiliye Dönemi olarak adlan-
dırılır. O dönemde insanlar arasında kötü dav-
ranışlar yaygınlaşmış; adaletsizlik, haksızlık, 
hırsızlık, adam öldürme gibi suçlar çokça işle-
nir olmuştu. İnsanlar putlara tapıyor, birbirleri-
ne karşı düşmanca davranıyorlardı. Böyle bir 
topluma Yüce Allah vahiy göndererek ve Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) rehber kılarak onları uyar-
mıştır. Vahiy, bu toplumu değiştirmiş ve güzel-
leştirmiştir. Böylece insanlar güçlü zayıf, zen-
gin fakir ayrımı yapmadan birbirleri ile dost 
olabilmiş; sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik 
oluşmuştur. 

Bu döneme İslam’ın en güzel biçimde ya-
şandığı zaman anlamına gelen hangi isim 
verilmiştir?

A) Asr-ı saâdet

B) Dört Halife Dönemi

C) Emeviler Dönemi

D) Fetret Zamanı

3. Allah’ın (c.c.) gönderdiği peygamberlerin so-
nuncusu Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Kur’an’da, 
“Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem 
suresi, 4. ayeti  buyrularak onun üstün bir ah-
laka sahip olduğu belirtillir. Zorluklara karşı 
gösterdiği sabır, azim ve kararlılık; ailesine, 
dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhame-
ti, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi 
daha birçok güzel davranışları onun hayatında 
görebiliriz. Bizler onun bu özelliklerini kendi-
mize örnek edinip hayatımızı onun gösterdiği 
şekilde devam ettirmeliyiz. Ancak bu şekilde 
Yüce Allah’ın istediği gibi bir insan olabileceği-
mizin farkında olmalıyız.

Metinde geçen konunun;

I. “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için 
güzel bir örnek vardır.” Ahzâb suresi, 21. 
ayet.

II. “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsa-
nız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah son dere-
ce bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân 
suresi, 31. ayet.)

III. “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi hac-
cetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir 
hakkıdır…”Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.

ayetlerden hangilerinde açıklandığı söy-
lenebilir?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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4.  

HZ. MUSA'YA

.......................... .......................... .......................... ..........................

HZ. İSA'YAHZ. DAVUD'A HZ. MUHAMMED'E

Kutsal Kitaplar

Yukarıdaki şemada boş bırakılan numaralı yerlere aşağıdaki kutsal kitaplardan hangileri 
yazılmalıdır?

         I                              II                                       III                              IV      

A) Tevrat         Zebur         İncil                        Kur’an-ı Kerim

B) İncil          Kur’an-ı Kerim   Tevrat                     Zebur        

C) Zebur İncil                    Kur’an-ı Kerim      Tevrat        

D) Tevrat Zebur                  İncil                        Kur’an-ı Kerim   

5. Yüce Allah, vahiy göndermeseydi insanların “Bilmiyorduk.” gibi bahaneleri olabilirdi. Allah (c.c.), vahiy 
göndererek bu gibi bahaneleri de ortadan kaldırmıştır.

Yüce Allah bu konuyla ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisini buyurmuştur?

A) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” Mâi-
de suresi, 42. ayet.

B) “Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce 
gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ah-
met olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş 
bir peygamberiyim’ demişti…”Saf suresi, 6. ayet.

C ) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi 
emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl suresi, 90. ayet.

D) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların oku-
malarından habersiz idik.’ demeyesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap in-
dirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ demeyesi-
niz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, 
bir hidayet ve bir rahmet geldi…” En’âm suresi, 156-157. ayetler.
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TEST6
1. Günümüzde Hristiyanların resmen kabul etti-

ği dört İncil bulunmaktadır. Bunlar, yazarları-
nın adıyla anılan Matta, Markos, Luka ve Yu-
hanna İncilleridir.

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İncil, Hz. İsa’dan (a.s.) yıllar sonra yazıya ge-

çirilmiştir.

B) İncil, Yüce Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle gü-
nümüze kadar ulaşmamıştır.

C) Tarihî süreç içinde İncil birçok değişikliğe 
uğramıştır.

D) İncil’i yazan bu kişiler, Hz. İsa (a.s.) ile aynı 
dönemde yaşamışlardır. 

2. Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların so-
nuncusu olan Kur’an-ı Kerim, kendisinden 
önce gönderilen ilahi kitapların hükümlerini 
ortadan kaldırmıştır. Ancak daha önce indiri-
len kutsal kitapları reddetmez. Aksine onların 
Allah tarafından gönderilen mesajlar olduğu-
nu onaylar.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin bu 
durum ile ilgili olduğu söylenebilir?
A)  “O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden önceki-

leri doğrulayıcı olarak indirdi” (Al-i İmran su-
resi, 3.ayet)

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

C) “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür 
ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı 
kılan, zekâtı veren müminlerdir.” Mâide su-
resi, 55. Ayet

D)  “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, se-
nin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin 
bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! 
Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yap-
tım). Sen de insanlardan bir kısmının gönül-
lerini onlara meylettir, onları ürünlerden rı-
zıklandır, umulur ki şükrederler.” İbrâhîm 
suresi, 37. ayet.

3. Yüce Allah tarafından tüm insanlığa gön-
derilen ilahi kitaplardan biri olan Tevrat 
hakkında;

I. Tevrat’ta Hz. Musa (a.s.) ve kavminin 
yaşadığı olaylar ile dinî ve ahlaki emirler, 
yasaklar yer alır. 

II. İslam müfessirlerinin ve araştırmacıları-
nın tespitine göre Tevrat, Hz. İsa’ya (a.s.) 
indirildiği hâlini muhafaza edememiştir.

III. Tevrat Hz. Musa’dan (a.s.) sonra Yahudiler 
tarafından tahrif edilmiş, aslını koruya-
mamıştır.

açıklamalardan hangilerinde bir bilgi 
yanlışı vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

4. Toplumumuzda doğum, ölüm, düğün ve açılış 
törenleri gibi çeşitli merasimlerde Kur’an-ı Ke-
rim’den ayetler okunması âdet hâline gelmiş-
tir. Aileler çocuklarının okullarda ve camilerde 
Kur’an okumayı öğrenmesi konusunda gay-
retlidirler. Kur’an okumayı öğrenen çocuklara 
büyükleri çeşitli hediyeler verirler. Her Müslü-
man, evinde Kur’an-ı Kerim bulundurur ve her 
fırsatta okumaya gayret eder. Kur’an’ı ezberle-
yip hafız olanlara özel bir hürmet gösterilir. 
Birçok iş yerinde ve taşıtta Kur’an ayetlerinin 
yazılı olduğu levhalar vardır.

Yukarıda verilen metnin ana konusu hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kültürümüzde Kur’an’a sevgi ve saygıyla 

yaklaşılır.

B) Kur’an-ı Kerim, Yuce Allah’ı bize sıfatlarıyla 
ve fiilleriyle tanıtır.

C) Kur’an’ın açıklanması ve yorumlanmasında 
Hz. Peygamberin hadisleri önemli bir kay-
naktır.

D) Kur’an, kendisini sözlerin en güzeli olarak 
nitelendiririr.
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5. Kur’an-ı Kerim: Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, büyük kitlelerce 
değiştirilmeden nesilden nesle nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, başkalarının 
benzerini getirmekten âciz kaldığı, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır.

Bu ilahi kitap hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Irk, renk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara hitap etmektedir.

B) Hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için geçerli olan evrensel bir ilahi kitaptır.

C)  610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır.

D) Dili Arapca olduğu için, tüm insanlığa değil; yalnızca Arap toplumuna hitap etmektedir.

6.  - Kur’an’ın ilk indirilen ayetleri ……suresinde yer almaktadır.

 - Kur’an’ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan ……suresidir.

 - Kur’an’ın en uzun suresi 286 ayetten oluşan …..suresidir.

Yukarıda verilen açıklamalarda boş bırakılan yerlere aşağıda sure isimlerinden hangisi ya-
zılamaz?

A) Fatiha                 B) Alâk   

C) Kevser                 D) Bakara

7. Kur’an, Yüce Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar değişikliğe uğramadan gelmiş, kıyame-
te kadar da değişmeyecektir

Bu durum aşağıda verilen ayetlerden hangisinde açıklanmış-
tır?

A) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” Hicr 
Suresi, 9. ayet.

B) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü 
Allah, âdil davrananları sever.” Mâide suresi, 42. ayet.

C) “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine 
boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.” Mâide su-
resi, 55. ayet.

D) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çün-
kü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” Bakara suresi, 153. 
ayet.
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TEST6
1. Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberler-

den 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bil-
dirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin ….I…. 
sonuncusunun ise …II….. olduğu haber veril-
miştir.

Metinde boş bırakılan numaralı yerlere 
aşağıdaki peygamberlerden hangileri 
getirilmelidir?

                I                                      II                   

A) Hz. Âdem (a.s.)       Hz. Muhammed (s.a.v.)

B) Hz. Yusuf (a.s.)           Hz. Eyüp (a.s.) 

C) Hz. Şuayp (a.s.)       Hz. Musa (a.s.) 

D) Hz. Harun (a.s.)         Hz. Davut (a.s.)

2. “(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak 
peygamberler gönderdik ki insanların pey-
gamberlerden sonra Allah’a karşı (bizi imana 
çağıran kimse olmadı diye) bir bahaneleri ol-
masın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ 
suresi, 165. ayet.)

 “…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimse-
ye) azap edecek değiliz.” (İsrâ suresi, 15. ayet.)

Yukarıda verilen ayetlerden yola çıkarak 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?

A) Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bazıla-
rının adı belirtilmektedir.

B) Yüce Allah tarafından gönderilen peygam-
berlerin sayısına kesin olarak ulaşılabilir.

C) Yüce Allah, insanlık tarihinin başlangıcın-
dan günümüze kadar olan zaman diliminde 
pek çok peygamber göndermiştir.

D) Kur’an-ı Kerim’de bir kısım peygamberlerin 
hayat hikâyeleri ve tevhit mücadeleleri hak-
kında bilgiler verilmektedir.

3. “Şüphesiz benimle benden önceki peygam-
berlerin durumu şu temsile benzer: Bir adam 
bir ev yaptırmış, onu güzel bir şekilde tamam-
lamış, süslemiştir. Yalnız evin bir köşesinde bir 
kerpiçlik boş yer kalmıştır. Bu vaziyette insan-
lar binaya girip gezmeye başlarlar ve o eksik 
yeri görüp hayret ederek ‘Aa, keşke şu tek ker-
piç de yerine konsaydı!’ derler. İşte ben, o boş 
bırakılan yeri dolduran kerpiç gibiyim; ben 
peygamberlerin sonuncusuyum.” Hz. Muham-
med (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimizin bu sözlerinden 
yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) O, Yüce Allah’ın dinini tamamlamak için 
gönderilmiştir.

B) Ondan sonra başka bir peygamber gelme-
yecektir.

C) Onun getirdiği dinin ilkeleri daha önceki 
peygamberlerin dini ilkeleri ile örtüşür.

D) O kendisinden önceki peygamberlerin ha-
talarını düzeltmek ve eksikliklerini gider-
mek için gönderilmiştir.

4. Peygamberler, Allah’ın (c.c.) mesajlarını insan-
lara iletmek, uygulamak ve açıklamakla görev-
lidirler. İlahi mesajlar öncelikle peygamberlere 
iletilir. Peygamberler bu ilahi mesajları eksiksiz 
bir şekilde insanlara iletir ve uygulanması ko-
nusunda örnek olurlar.

Verilen metinde peygamberlerin hangi 
özelliğe sahip oldukları açıklanmıştır?

A) Emanet B) Fetanet

C) İsmet D) Tebliğ
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5. İnsanları Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya davet eden peygamberler ahlaki yönden de en üstün 
özelliklere sahiptirler ve en güzel örnektirler. Peygamberler görevlerini Yüce Allah’ın emri olduğu için ya-
parlar, insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle vurgulanmıştır: ...

Yukarıda verilen metnin aşağıdaki ayetlerden hangisi ile tamamlanması daha uygundur?
A) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.” Yâsîn suresi, 

21. ayet.
B) “... Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” Nisa suresi, 103. ayet.
C) “Öyle ise akşama girdiğimizde, sabaha kavuştuğumuzda, Allah’ı tespih edin.” (Rûm suresi, 17. ayet.)
D) “...Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.” (Rûm suresi, 18. ayet.)

6. Peygamberler de bizim gibi bir insandır. İnsanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberler 
bu konuda çok büyük dikkatli davranmışlar, hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah’tan 
(c.c.) daima yardım istemişlerdir. Örneğin Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir duasında şöyle buyurmuş-
tur: “Allah’ım! Doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın hak yolundan kaymasından 
veya kaydırılmasından sana sığınırım.”

Yukarıda verilen metinde peygamberlerin;
I. Güvenilir olmak (Emanet),
II. Akıllı ve zeki olmak (Fetanet),
III. Günah işlemekten korunmuş olmak (İsmet),
IV. Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek (Tebliğ)

özelliklerinden hangisi açıklanmıştır?
A) I                         B) II                      C) III D) IV

7. “Benim ve Allah’ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip ‘Ben, düşman ordusunu gözlerimle 
gördüm. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Derhal kaçıp kurtulun!’ diyen kimsenin hâline benzer. Kavminden bir 
kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş; bir kısmı ise (onu) yalanlamış ve 
oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiştir. İşte bana itaat edip getir-
diğime tâbi olan kimsenin misali ile bana isyan edip getirdiğim haki-
kati yalanlayanın misali buna benzer.’” Hz. Muhammed (s.a.v.)

Verilen hadisin anlamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini 
söylemek daha doğrudur?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çık-

mıştır.

B) Tarih boyunca Yüce Allah tarafından birçok peygamber ve ilahi ki-
tap gönderilmiştir.

C) Hz. Peygamberin uyarıları o henüz hayattayken birçok ülkenin yö-
neticisine gönderilen mektuplar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaş-
mıştır.

D) Bizler için uyarıcı olarak gönderilen Hz. Peygamber, uyarılarıyla 
dünyada ve ahirette iyi bir yaşam sürmemizi amaçlamıştır.
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TEST6
1. Peygamberlerin temel görevlerinden biri, in-

sanlara tevhit inancını anlatmak ve onları bu 
inanca yöneltmektir. Nitekim bütün peygam-
berler, insanları öncelikle tevhit inancını kabul 
etmeye çağırmışlardır. Gönderildikleri top-
lumlara Allah’ın (c.c.) bir olduğunu, ondan baş-
ka tanrıların varlığını kabul etmenin sapkınlık 
ve yanlış bir inanç olduğunu açıklamışlardır. 
Kur’an’da, bütün peygamberlerin yeryüzünde 
tevhit inancını hâkim kılmak için gönderildiği 
şöyle açıklanmaktadır:………..

Yukarıda verilen açıklamanın aşağıda 
ayetlerden hangisi ile tamamlanması 
daha doğrudur?

A) “Senden önce gönderdiğimiz bütün pey-
gamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir 
ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye 
vahyetmişizdir.” Enbiyâ suresi, 25. ayet.

B) “Muhammed ancak bir peygamberdir. On-
dan önce de peygamberler gelip geçmiştir. 
Şimdi O, ölür ya da öldürülürse siz geri mi 
döneceksiniz? Kim sözünden geri dönerse 
Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükre-
denleri ödüllendirir” Âl-i İmrân suresi, 144. 
ayet.

C) “Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı 
çok zikredenler icin güzel bir örnektir.” (Ah-
zab suresi, 21. ayet.)

D) “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü san-
mayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf 
ve kereminden kendilerine verdikleri ile se-
vinçli bir halde Rableri yanında rızıklara 
mazhar olmaktadırlar….’’ (Al-i İmran, suresi, 
169-171. ayetler.)

2. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e indirilirken 
vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve 
sahabenin birçoğu tarafından da ezberlenmiş-
tir. …I…. halifeliği zamanında tam bir kitap 
(Mushaf ) haline getirilen Kur’an, …II….. zama-
nında ise çoğaltılmıştır.

Yukarıda verilen açıklamada boş bırakı-
lan numaralı yerlere hangi halifelerin 
isimleri yazılmalıdır?

                 I                                      II

A) Hz. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Osman (r.a.)

B) Hz. Ömer (r.a.) Hz. Ali (r.a.)

C) Hz. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Ömer (r.a.)

D) Hz. Ali (r.a.)                Hz. Osman (r.a.)

3. 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen ilk ayetler;

1. Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla.

2. O, insanı alak (embriyo)’tan yarattı.

3. Oku! Senin Rabb’in sonsuz cömertlik sahi-
bidir.

4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5. O, insana bilmediklerini öğretti.

 Alak suresi, 1-5.ayetleridir.

Bu ilk ayetlerde Yüce Allah;

I.  eğitim,

II.  sağlık,

III.  ticaret,

IV.  savaş

konularından hangisine dikkat çekmiş-
tir?

A) I  B) II     C) III           D) IV
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4. Son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu mucize indi-
rildiği günden kıyamete kadar değişmeden ve etkisini kaybetmeden devam edecektir. Kur’an-ı Kerim 
insanları hâlâ hayretler içinde bırakan ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. Kur’an-ı Ke-
rim’in bir benzerinin yazılamayacağını Yüce Allah şöyle vurgulamıştır ………

Yukarıda verilen açıklamanın sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uy-
gundur?

A) “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim di-
riltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.” Yâsîn sure-
si, 78-79. ayetler.

B)  “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun ben-
zeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu 
ispat edin).” (Bakara suresi, 23. ayet.)

C) Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’’ En’âm suresi, 32. ayet.

D) “... Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O 
beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni 
bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım 
gün esenlik banadır.” Meryem suresi, 30-33. Ayetler

5. Kur’an-ı Kerim’i okumak ve hayata geçirmek bir ibadettir. Müslümanlar Kur’an’ı okuyup anlayarak 
Yüce Allah’ın gönderdiği mesajları öğrenmeli ve hayatlarına yön ver-
melidirler. Yüce Allah, Kur’an okuyanları ve emirlerine uyanları 
mükâfatlandıracağını müjdelemiştir.

Sevgili Peygamberimizin aşağıda verilen hadislerinden han-
gisi bu konu ile ilgilidir?

A) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

B) “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiy-
le dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur.” 

C) “ Onların sana iyi davranmaları nasıl senin onlar üzerindeki hakkın 
ise aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki 
haklarıdır.”

D) “Ey inananlar, Allah size haccı farz kılmıştır. O halde haccediniz.”
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1. Hz. Yusuf (a.s.) küçük yaşta kardeşleri tarafın-

dan kuyuya atılmıştır. Mısır’a giden bir kervan 
tarafından kuyudan çıkarılıp köle olarak satıl-
mıştır. Mısır vezirinin yanında çalışırken vezirin 
eşinin iftirasına uğramış ve haksız yere yıllarca 
zindanda yatmıştır. O, bütün bu zorluk ve sı-
kıntılara sabırla karşı koymuştur. Her zaman 
Allah’a (c.c.) yönelmiş, ona sığınmış ve Rabb’in-
den (c.c.) yardım dilemiştir. Hiçbir zaman Al-
lah’ın (c.c.) haram kıldığı fiillere yönelmemiş, 
hep iffetli davranmıştır. Allah (c.c.) da bu sevgi-
li kuluna yardım etmiştir. Hz. Yusuf (a.s.), Al-
lah’ın (c.c.) lütfuyla peyamberlikle görevlendi-
rilmiş, Mısır’a vezir olmuştur. Daha sonra 
kardeşleri ile karşılaşan Hz. Yusuf (a.s.), onlar-
dan intikam almamıştır. “Bugün size kınama 
yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin 
en merhametlisidir.” (Yusuf suresi, 92. ayet.)  di-
yerek kendisine büyük kötülük yapan kardeş-
lerini affetmiştir.

Yüce kitabımızda  anlatılan Hz. Yusuf’un 
(a.s.) metindeki kıssası;

I. dürüstlük,

II. sabır,

III. affedicilik

örnek alacağımız ilkelerden hangilerini 
içerir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III

2. Kur’an’da açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatılma-
yan bazı konuların açıklanması gerekmekte-
dir. Eğer Hz. Peygamber bu ayetleri açıklama-
saydı ve inananlara doğru yolu göstermeseydi 
dinin emirlerini uygulamada Müslümanlar ha-
taya düşebilirdi. Örneğin Kur’an’da namaz ve 
hac gibi ibadetler emredilmiş, Hz. Peygamber 
de Kur’an’ın bu emirlerini açıklamış ve bu ko-
nulara;

• “Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz de öyle 
kılın”

• Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları 
benden öğrenin.” diyerek açıklık kazan-
dırmıştır.

Metinden yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklama-
sı bizler için çok önemlidir.

B) Hz. Peygamber, Kur’an’ın bütün ilkelerini 
hem yaşayarak hem de sözlü olarak açıkla-
mıştır.

C) Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği il-
kelerin çoğu herkesin anlayabileceği açık-
lıkta bildirilmişken bazı ilkeler kapalı bir üs-
lupta bildirilmiştir. 

D) Hz. Peygamber, kendisine yapılan zulümle-
re karşı daima affedici olmuş ve yaptıkları 
yanlışı anlayıp doğruyu bulmaları için dua 
etmiştir.
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S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3. Bütün peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygu-
lamışlardır. Onlar, gerek ibadetleri yaparak gerekse Allah’ın (c.c.) diğer emirlerini yerine getirerek top-
luma örnek olmuşlardır.

Açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın (c.c.) elçileri olan peygamberler inançta, ibadette, ahlakta insanlara örnek ve önder olmuş-
lardır.

B) Peygamberler, dinin emir ve yasaklarını öncelikle kendileri uygulamışlardır.

C) Dinin isteklerini hayata geçirmenin zor olduğunu açıkça ortaya koymuşlardır.

D) İnsanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl ahlaklı bir insan olunabilece-
ğini böylece göstermişlerdir.

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek istemeyen müşrikler, bahane olarak onun 
kendileri gibi bir insan olmasını öne sürmüşlerdir. Kur’an-ı Kerim’de onların bu bahaneleri şöyle haber 
verilmektedir: “Bu ne biçim peygamber; bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle 
beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? dediler.” Furkân suresi, 7. ayet.

Onların bu bahanelerinin geçersizliği yine Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki ayetlerden hangi-
siyle bildirilmektedir?

A) “Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” 
(Bakara suresi, 4. ayet.)

B) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten 
bir melek peygamber indirirdik.” İsrâ suresi, 95. ayet.

C) “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ge-
lir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” Tevbe suresi, 128. ayet.

D) “... Onların arkasından da Meryem oğlu Îsâ’yı gönderdik, ona İncil’i 
verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duy-
gusu koyduk...” Hadîd Suresi, 27. ayet.

5. Yüce Allah, peygamberlere gönderdiği vahiylerin bazılarını sayfalar, 
bazılarını ise kitaplar halinde göndermiştir. Kitap halinde olanlara 
İlahi Kitap, sayfalar halinde olanlara ise suhuf denilmektedir. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kendisine suhuf 
gönderilen peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Âdem (a.s)  B) Hz. İsa (a.s)  

C) Hz. İdris (a.s)  D) Hz. İbrahim (a.s) 
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1. Örneğin Hz. Eyüp (a.s.) sabrı ile tanınmış bir 

peygamberdir. Onun hayatını öğrendiğimizde 
sabırlı olmanın önemini de fark ederiz. Hz. İb-
rahim (a.s.) Allah’a (c.c.) teslimiyeti ve tevhid 
mücadelesi ile ön plana çıkmış bir peygam-
berdir. Ayrıca Hz. İbrahim’den (a.s.) çevremiz-
deki mükemmel düzeni inceleyerek Allah’ın 
(c.c.) varlığına ve birliğine nasıl ulaşacağımızı 
öğreniriz. Hz. Yusuf (a.s.) ise iffeti ve güzel ah-
lakıyla bizlere örnek olmuştur. Kötülüğe iyilik-
le karşılık vermeyi ve affedebilmeyi ondan öğ-
reniriz.

Verilen metnin aşağıdaki konulardan 
hangisine örnek olduğu söylenemez?

A) Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatla-
rından örnekler verilir. 

B) Yüce Allah peygamberlerin hayatından ör-
neklerle bizlere iyi insan olmamız için yol 
gösterir. 

C) Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir 
şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Ke-
rim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği var-
dır.

D) Yüce Allah her peygambere ilahi kitap gön-
dererek insanlara açıklamalarını istemiştir.

2. Resulullah’a (s.a.v.) daha peygamber ol-
madan önce Mekke halkı arasında, doğru 
sözlülüğü, dürüstlüğü ve güvenilirliği se-
bebiyle güvenilir insan anlamına gelen 
hangi isimle tanınırdı?

A) El-Emin 

B) Ya Nebi         

C) Rasulullah  

D) Hatem’ül enbiya

3. İnsan; kâinata bakarak, varlıkları inceleyerek, 
evren üzerinde düşünerek yüce bir yaratıcının 
yani Allah’ın (c.c.) varlığını kavrayabilir. Ancak 
Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu, ona 
nasıl kulluk edeceğini bilemez. İşte Rabb’imiz 
(c.c.), insana kendisini tanıtmak için vahiy gön-
dermiştir. Kullarından kendisine ibadet etme-
lerini istemiş, nasıl ibadet edeceklerini de gön-
derdiği vahiyler ve peygamberler vasıtasıyla 
kullarına açıklamıştır.

Metinde yapılan açıklamadan yola çıka-
rak aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Rabb’imiz (c.c.), gönderdiği vahiylerde ken-
disini bizlere tanıtmaktadır.

B) Vahyin gönderiliş amaçlarından biri de insa-
nı ibadete, güzel davranışlara, hayırlı amel-
lere yöneltmektir.

C) Rabb’imiz (c.c.), insanın yanlış inançlara yö-
nelmemesini, hak yola uymasını sağlamak 
için halen vahiy göndermektedir.

D) Akıllı bir varlık olan insan, çevresindeki gü-
zellikler ve varlıklar üzerinde düşünerek Al-
lah’ın (c.c.) varlığını, yüceliğini kavrar.

4. - Tamamen Allah’ın (c.c.) sözlerinden oluşur ve 
ona, Hz. Peygamber (s.a.v.) de dâhil olmak 
üzere hiçbir insanın sözü karışmamıştır. 

- Kıyamete kadar da değişmeyecektir ve o, Al-
lah’ın (c.c.) koruması altındadır.

 - Yüce Allah (c.c.) tarafından Hz.Muhammed’e 
(s.a.v.) vahyedilmiştir.

Verilen bilgiler aşağıdaki kutsal kitaplar-
dan hangisine aittir?

A) Tevrat    B) Zebur        

C) İncil     D) Kur’an-ı Kerim

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 09



21

S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dinimize göre;

I. Tevrat,

II. Zebur,

III. İncil’in 

Allah’tan (c.c.) indirildiği şekline inanmak farzdır.

(5. ve 6. soruları bu metne göre çözünüz.)

5. Bu ilahi kitaplardan hangileri Yahudilerin kutsal kitabıdır?

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

6. Bu ilahi kitapların en baştan sona doğru indiriliş sırası nasıldır?

A I-II-III B) II-I-III C) III-II-I D) III-I-II

7.       I.    Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşin yakmaması (Enbiyâ suresi, 69. ayet.) 

II. Hz. Musa’nın (a.s.) asasını yere attığında ejderhaya dönüşmesi (A’râf suresi, 107. ayet.)

III. Hz. İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi (Âl-i İmrân suresi, 49. 
ayet.)

Peygamberlere ait özelliklerden biri de mucizedir.

Yukarıda verilen ayetlerden hangilerinde peygamberlerin bu özelliklerinden bahsedil-
mektedir?

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

8. “Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı 
görmedin mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de diriltir, öldürürüm.’ 
demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan 
getirir, sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…” (Baka-
ra suresi, 258. ayet.)

Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumlu-
luk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamber-
lerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Bu 
ayette de Hz. İbrahim’in (a.s.) kendisine sorulan sorulara zekice ce-
vap vermesi anlatılmaktadır.

Verilen metinde peygamberlerin hangi özelliğe sahip olduk-
ları açıklanmıştır?

A) Sıdk             B) Emanet            

C) Fetanet              D) İsmet

1548



TEST6

2222

TEST

Bİr Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) ve Bir 
Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. Yüce Allah, yeryüzünü mükemmel bir şekilde
yarattı. Karanlıkta yolumuzu bulmak için yıl-
dızlar var etti. Sabit duran dağları sıraladı, in-
sanlara faydalanmaları için çeşitli nimetler ver-
di. Gökten su indirdi ve her çeşit bitkiyi onunla
bitirdi. Denizler, ırmaklar, çeşit çeşit ağaçlarla
bu evreni güzelleştirdi ve insanların hizmetine
sundu. İlk olarak insanoğlunun atası olan
……’i sonra da onun soyundan gelen bizleri 
yarattı.

Açıklamadaki boş bırakılan yere aşağıda 
verilen peygamberlerden hangisinin ismi 
yazılmalıdır?

A) Hz. Âdem (a.s.)

B) Hz. İbrahim (a.s.)

C) Hz. İsmail (a.s.)

D) Hz. Muhammed (s.a.v.)

2. 
Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Na-
mazı yalnız senin için kılarız, ancak sana sec-
de ederiz. Yalnız senin için çabalarız ve sana 
yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. 
İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin 
devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından 
korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve 
inançsızlara ulaşır.

Yukarıdaki tabloda hangi duanın anlamı 
verilmiştir?

A) İftar Duası

B) Kunut Duası

C) Telbiye Duası

D) Kurban Tığlama Duası

3. Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) cennetine yerleş-
tirdi, ona eş yarattı ve onları şeytana karşı
uyardı. Hz. Âdem (a.s.) ile eşini imtihana tabi
tuttu.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisinde
bu imtihandan bahsedilmektedir?

A) “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete
yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin,
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimler-
den olursunuz.’” Bakara suresi, 35. ayet.

B) “Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil ver-
dik. Sonra da meleklere, ‘Âdem için secde
edin.’ dedik...” A’râf suresi, 11. ayet.

C) “...Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Se-
nin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir
bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla
bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dedi-
ler...” Bakara suresi, 32. ayet.

D) “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, de-
miştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz
çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirler-
den oldu.” Bakara suresi, 34. ayet.

4. Kunut duaları, Hz. Peygamberden öğrendiği-
miz dualardandır.

Bu iki güzel dua örneği hakkında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu dualara, insanın Rabbiyle olan bağının
güçlenmesini sağlar.

B) Yatsı namazının ardından kılınan vitr nama-
zının son rekâtında tekbir alındıktan sonra
okunurlar.

C) Müslümanlar yaşadıkları herhangi bir mut-
luluktan dolayı da kunut dualarıyla Rabbine
şükredebilirler.

D) Bu dualara “ Bi rahmetike Ya Er hamerrahi-
min’’ ifadesinin okunmasıyla başlanır.
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5. Habil ve Kabil, Hz. Âdem’in ( a.s.) oğullarıdır. Buna göre Habil ve Kabil, biri hayvancılık yapan, diğeri
toprağı ekip biçen iki kardeşti. Babaları Hz. Âdem (a.s.) onlardan, Yüce Allah’a (c.c.) kurban sunmaları-
nı istedi. Habil, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerden en güzelini seçip kurban olarak sundu. Di-
ğer oğul Kabil ise kurban ibadetini istemeye istemeye yerine getirdi. Üstelik de değersiz ürünleri Al-
lah’a (c.c.) kurban olarak sundu. Ancak Allah (c.c.), Habil’in kurbanını kabul buyurdu, Kabil’in
kurbanını ise reddetti. Bu olaydan sonra Kabil, kardeşine kin güttü, kıskançlık gösterdi ve ona düşman
oldu. İçinde biriktirdiği bu kötü duygular bir süre sonra onu, kardeşini öldürmeye yöneltti. Böylece Ka-
bil hem yeryüzünde ilk kan döken insan hem de kardeş katili oldu. Kardeşini öldürdükten sonra onun
içini, masum bir cana kıymanın verdiği ağır bir suçluluk ve günah duygusu sardı. Ama artık iş işten
geçmişti. Çünkü kardeşi hayatını kaybetmişti.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem (a.s.) kıssasıyla bağlantılı olarak anlatılan Habil ve Kabil ola-
yında;

I. cömertlik,

II. kıskançlık,

III. pişmanlık

duygularından hangileri üzerinde durulmaktadır?

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

6. Yeryüzünde yaşamaya başlayan Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva Allah’a (c.c.) tövbe ettiler ve ondan ba-
ğışlanma dilediler. Allah (c.c.) da onların tövbelerini kabul etti. Zamanla Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Hav-
va’nın çocukları oldu. Onlardan ve onların soyundan birçok insan türedi. Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’i
(a.s.) peygamber olarak görevlendirdi. O da kendisine verilen peygamberlik görevini en iyi şekilde
yapmak için çalıştı. Çevresindeki insanları Allah’a (c.c.) inanıp ibadet etmeye, güzel davranışlar sergi-
lemeye çağırdı.

Metinde geçen Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’nın tövbeleri aşağıdaki ayetlerden hangisinde
anlatılmaktadır?

A) “...Rabb’imiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” A'raf suresi, 23.
ayet

B) “İblis dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşı-
lık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun
üstüne oturacağım.” ( A’râf suresi, 16. ayet.)

C) “Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki onlar-
dan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!”
A’râf suresi, 18. ayet.

D) “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cen-
nette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz
ben size öğüt verenlerdenim.” A’râf suresi, 20-21. ayetler.
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Bİr Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) ve Bir 
Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. Yüce Allah, yeryüzünü mükemmel bir şekilde
yarattı. Karanlıkta yolumuzu bulmak için yıl-
dızlar var etti. Sabit duran dağları sıraladı, in-
sanlara faydalanmaları için çeşitli nimetler ver-
di. Gökten su indirdi ve her çeşit bitkiyi onunla
bitirdi. Denizler, ırmaklar, çeşit çeşit ağaçlarla
bu evreni güzelleştirdi ve insanların hizmetine
sundu. İlk olarak insanoğlunun atası olan
……’i sonra da onun soyundan gelen bizleri 
yarattı.

Açıklamadaki boş bırakılan yere aşağıda 
verilen peygamberlerden hangisinin ismi 
yazılmalıdır?

A) Hz. Âdem (a.s.)

B) Hz. İbrahim (a.s.)

C) Hz. İsmail (a.s.)

D) Hz. Muhammed (s.a.v.)

2. 
Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Na-
mazı yalnız senin için kılarız, ancak sana sec-
de ederiz. Yalnız senin için çabalarız ve sana 
yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. 
İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin 
devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından 
korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve 
inançsızlara ulaşır.

Yukarıdaki tabloda hangi duanın anlamı 
verilmiştir?

A) İftar Duası

B) Kunut Duası

C) Telbiye Duası

D) Kurban Tığlama Duası

3. Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) cennetine yerleş-
tirdi, ona eş yarattı ve onları şeytana karşı
uyardı. Hz. Âdem (a.s.) ile eşini imtihana tabi
tuttu.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisinde
bu imtihandan bahsedilmektedir?

A) “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete
yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin,
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimler-
den olursunuz.’” Bakara suresi, 35. ayet.

B) “Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil ver-
dik. Sonra da meleklere, ‘Âdem için secde
edin.’ dedik...” A’râf suresi, 11. ayet.

C) “...Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Se-
nin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir
bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla
bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dedi-
ler...” Bakara suresi, 32. ayet.

D) “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, de-
miştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz
çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirler-
den oldu.” Bakara suresi, 34. ayet.

4. Kunut duaları, Hz. Peygamberden öğrendiği-
miz dualardandır.

Bu iki güzel dua örneği hakkında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu dualara, insanın Rabbiyle olan bağının
güçlenmesini sağlar.

B) Yatsı namazının ardından kılınan vitr nama-
zının son rekâtında tekbir alındıktan sonra
okunurlar.

C) Müslümanlar yaşadıkları herhangi bir mut-
luluktan dolayı da kunut dualarıyla Rabbine
şükredebilirler.

D) Bu dualara “ Bi rahmetike Ya Er hamerrahi-
min’’ ifadesinin okunmasıyla başlanır.
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5. Habil ve Kabil, Hz. Âdem’in ( a.s.) oğullarıdır. Buna göre Habil ve Kabil, biri hayvancılık yapan, diğeri
toprağı ekip biçen iki kardeşti. Babaları Hz. Âdem (a.s.) onlardan, Yüce Allah’a (c.c.) kurban sunmaları-
nı istedi. Habil, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerden en güzelini seçip kurban olarak sundu. Di-
ğer oğul Kabil ise kurban ibadetini istemeye istemeye yerine getirdi. Üstelik de değersiz ürünleri Al-
lah’a (c.c.) kurban olarak sundu. Ancak Allah (c.c.), Habil’in kurbanını kabul buyurdu, Kabil’in
kurbanını ise reddetti. Bu olaydan sonra Kabil, kardeşine kin güttü, kıskançlık gösterdi ve ona düşman
oldu. İçinde biriktirdiği bu kötü duygular bir süre sonra onu, kardeşini öldürmeye yöneltti. Böylece Ka-
bil hem yeryüzünde ilk kan döken insan hem de kardeş katili oldu. Kardeşini öldürdükten sonra onun
içini, masum bir cana kıymanın verdiği ağır bir suçluluk ve günah duygusu sardı. Ama artık iş işten
geçmişti. Çünkü kardeşi hayatını kaybetmişti.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem (a.s.) kıssasıyla bağlantılı olarak anlatılan Habil ve Kabil ola-
yında;

I. cömertlik,

II. kıskançlık,

III. pişmanlık

duygularından hangileri üzerinde durulmaktadır?

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

6. Yeryüzünde yaşamaya başlayan Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva Allah’a (c.c.) tövbe ettiler ve ondan ba-
ğışlanma dilediler. Allah (c.c.) da onların tövbelerini kabul etti. Zamanla Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Hav-
va’nın çocukları oldu. Onlardan ve onların soyundan birçok insan türedi. Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’i
(a.s.) peygamber olarak görevlendirdi. O da kendisine verilen peygamberlik görevini en iyi şekilde
yapmak için çalıştı. Çevresindeki insanları Allah’a (c.c.) inanıp ibadet etmeye, güzel davranışlar sergi-
lemeye çağırdı.

Metinde geçen Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’nın tövbeleri aşağıdaki ayetlerden hangisinde
anlatılmaktadır?

A) “...Rabb’imiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” A'raf suresi, 23.
ayet

B) “İblis dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşı-
lık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun
üstüne oturacağım.” ( A’râf suresi, 16. ayet.)

C) “Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki onlar-
dan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!”
A’râf suresi, 18. ayet.

D) “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cen-
nette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz
ben size öğüt verenlerdenim.” A’râf suresi, 20-21. ayetler.
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Bİr Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) ve Bir 
Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. I. Hz. Âdem’i (a.s.) ve eşi cennette yaşama-
ya başladı. Şeytan bu durumu kıskandı. 
Allah’ın (c.c.) koyduğu yasağı çiğnemeye 
yönlendirdi. “…Rabbiniz size bu ağacı 
ancak, melek olmayasınız, ya da (cen-
nette) ebedî kalacaklardan olmayasınız 
diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt 
verenlerdenim.” (A’râf suresi, 20-21. ayet-
ler. ) diyerek onları kandırdı.

II. “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti...” Ba-
kara suresi 31. ayetine göre; Yüce Allah
(c.c.), kendi iradesine uygun olarak Hz.
Âdem’i (a.s.) yarattı. Ona bilgi edinme,
öğrenme, kendini geliştirebilme yetene-
ğini verdi.

III. Bunun üzerine Allah (c.c.), Hz. Âdem’i
(a.s.) ve eşini cennetten çıkardı. “...Birbiri-
nize düşman olmak üzere inin! Bir zama-
na kadar sizin için yeryüzünde kalacak
bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır...” (Ba-
kara suresi, 36. ayet. )buyurdu. Böylece
insanın dünya hayatı başlamış oldu.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Adem’in 
(a.s.) kıssasına göre, açıklamalarda geçen 
olayların en baştan sona doğru sıralanışı 
nasıldır?

A) I- II- III B) III- II- I

C) II- I- III D) I- III-II

2. Hz. Âdem (a.s.) hakkında olumsuz düşünceler
besleyerek “...Ben ondan daha üstünüm; çün-
kü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarat-
tın, dedi...”( A’râf suresi, 12. ayet.) Bunun üzeri-
ne Allah (c.c.) onu huzurundan kovdu.

Metinde geçen varlık aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mikail B) Cebrail

C) İsrafil D) Şeytan

3. Allah (c.c.), Hz. Âdem’den (a.s.) bazı eşyaların
isimlerini meleklere bildirmesini istedi. O da
meleklerin bilmediği bu isimleri onlara bildir-
di. Böylece Âdem’in (a.s.) üstün bir varlık ola-
rak yaratıldığı iyice ortaya çıktı. Bunun ardın-
dan Allah (c.c.), meleklerden ve melekler
arasında bulunan İblis’ten (şeytan) Hz. Âdem’e
(a.s.) saygı göstermelerini istedi. Bütün melek-
ler bu isteği hemen yerine getirdiler. Fakat İb-
lis, Allah’ın (c.c.) emrine karşı geldi. Hz. Âdem’in 
(a.s.) önünde secde etmedi. Bu konu hakkında
Bakara suresinde şöyle buyrulur: “Hani biz me-
leklere: Âdem’e secde edin, demiştik. İblis ha-
riç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyük-
lük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”

Yukarıdaki metinde şeytan ile birlikte ge-
çen duygular arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Kıskançlık B) Kibir

C) Gurur D) Yardımseverlik

4. Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü

ve leke nüsallî ve nescüd.

Ve ileyke nes’â ve nahfid.

Nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

………………….

Yukarıda boş bırakılan Kunut Duası’nın 
son kısmı aşağıdakilerden hangisi ile ta-
mamlanmalıdır?

A) İnne azâbeke bilküffâri mülhig.

B) Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirü-
ke ve nestehdîk.

C) Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

D) Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hay-
ra küllehû neşkürük.
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5. I.   Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.

II. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük.

III. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

IV. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

Yukarıda karışık halde verilen kunut duasının en baştan sona doğru okunuş sırası nasıldır?

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

6. Yüce Allah, Hz. Âdem’in (a.s.) yaratılış hikâyesini Kur’an-ı Kerim’de bize şöyle anlatmaktadır: “Hani, Rab-
bin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk yapacak,
kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamt ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.’ 
demişler. Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti. Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini
öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimle-
rini bildirin.’ dedi. Melekler, ‘Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.’ dediler.
Allah, şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.’ Âdem, meleklere onların isimlerini bildi-
rince Allah, ‘Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli
tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?’ dedi. Hani meleklere, ‘Âdem için saygı ile eğilin!’ demiştik
de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve
kâfirlerden olmuştu.”Bakara suresi, 30-34. ayetler.

Bu ayetlerin anlamlarından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Şeytan, gurura kapılarak Hz.Adem’e (a.s.)  saygı göstermemiştir.

B) Hz. Adem (a.s.) meleklerden farklı bir şekilde, irade sahibi olarak yaratılmıştır.

C) Yüce Allah, Hz. Adem’e (a.s.)  bilgi edinme, öğrenme, kendini geliştirebilme yeteneği vermiştir.

D) Hz. Adem (a.s.) ilk yaratıldığı andan itibaren yer yüzünde yaşamaya başlamaya başlamıştır.

7. Yüce Allah, yeryüzünü mükemmel bir şekilde yarattı. Karanlıkta yolumuzu bulmak için yıldızlar var
etti. Sabit duran dağları sıraladı, insanlara faydalanmaları için çeşitli
nimetler verdi. Gökten su indirdi ve her çeşit bitkiyi onunla bitirdi.
Denizler, ırmaklar, çeşit çeşit ağaçlarla bu evreni güzelleştirdi ve in-
sanların hizmetine sundu. İlk olarak insanoğlunun atası olan Hz.
Âdem’i (a.s.) sonra da onun soyundan gelen bizleri yarattı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda
aşağıdaki hadislerden hangisini buyurmuştur?

A) “Ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak ve hakikati söylerim.”

B) “Şu dağın ardında veya şu vadide size saldırmak üzere olan bir sü-
vari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? ‘’

C) “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak
koşmamaya davet ediyorum.”

D) “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”
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Bİr Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) ve Bir 
Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. I. Hz. Âdem’i (a.s.) ve eşi cennette yaşama-
ya başladı. Şeytan bu durumu kıskandı. 
Allah’ın (c.c.) koyduğu yasağı çiğnemeye 
yönlendirdi. “…Rabbiniz size bu ağacı 
ancak, melek olmayasınız, ya da (cen-
nette) ebedî kalacaklardan olmayasınız 
diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt 
verenlerdenim.” (A’râf suresi, 20-21. ayet-
ler. ) diyerek onları kandırdı.

II. “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti...” Ba-
kara suresi 31. ayetine göre; Yüce Allah
(c.c.), kendi iradesine uygun olarak Hz.
Âdem’i (a.s.) yarattı. Ona bilgi edinme,
öğrenme, kendini geliştirebilme yetene-
ğini verdi.

III. Bunun üzerine Allah (c.c.), Hz. Âdem’i
(a.s.) ve eşini cennetten çıkardı. “...Birbiri-
nize düşman olmak üzere inin! Bir zama-
na kadar sizin için yeryüzünde kalacak
bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır...” (Ba-
kara suresi, 36. ayet. )buyurdu. Böylece
insanın dünya hayatı başlamış oldu.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Adem’in 
(a.s.) kıssasına göre, açıklamalarda geçen 
olayların en baştan sona doğru sıralanışı 
nasıldır?

A) I- II- III B) III- II- I

C) II- I- III D) I- III-II

2. Hz. Âdem (a.s.) hakkında olumsuz düşünceler
besleyerek “...Ben ondan daha üstünüm; çün-
kü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarat-
tın, dedi...”( A’râf suresi, 12. ayet.) Bunun üzeri-
ne Allah (c.c.) onu huzurundan kovdu.

Metinde geçen varlık aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mikail B) Cebrail

C) İsrafil D) Şeytan

3. Allah (c.c.), Hz. Âdem’den (a.s.) bazı eşyaların
isimlerini meleklere bildirmesini istedi. O da
meleklerin bilmediği bu isimleri onlara bildir-
di. Böylece Âdem’in (a.s.) üstün bir varlık ola-
rak yaratıldığı iyice ortaya çıktı. Bunun ardın-
dan Allah (c.c.), meleklerden ve melekler
arasında bulunan İblis’ten (şeytan) Hz. Âdem’e
(a.s.) saygı göstermelerini istedi. Bütün melek-
ler bu isteği hemen yerine getirdiler. Fakat İb-
lis, Allah’ın (c.c.) emrine karşı geldi. Hz. Âdem’in 
(a.s.) önünde secde etmedi. Bu konu hakkında
Bakara suresinde şöyle buyrulur: “Hani biz me-
leklere: Âdem’e secde edin, demiştik. İblis ha-
riç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyük-
lük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”

Yukarıdaki metinde şeytan ile birlikte ge-
çen duygular arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Kıskançlık B) Kibir

C) Gurur D) Yardımseverlik

4. Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü

ve leke nüsallî ve nescüd.

Ve ileyke nes’â ve nahfid.

Nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

………………….

Yukarıda boş bırakılan Kunut Duası’nın 
son kısmı aşağıdakilerden hangisi ile ta-
mamlanmalıdır?

A) İnne azâbeke bilküffâri mülhig.

B) Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirü-
ke ve nestehdîk.

C) Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

D) Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hay-
ra küllehû neşkürük.
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5. I.   Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.

II. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük.

III. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

IV. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

Yukarıda karışık halde verilen kunut duasının en baştan sona doğru okunuş sırası nasıldır?

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

6. Yüce Allah, Hz. Âdem’in (a.s.) yaratılış hikâyesini Kur’an-ı Kerim’de bize şöyle anlatmaktadır: “Hani, Rab-
bin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk yapacak,
kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamt ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.’ 
demişler. Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti. Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini
öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimle-
rini bildirin.’ dedi. Melekler, ‘Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.’ dediler.
Allah, şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.’ Âdem, meleklere onların isimlerini bildi-
rince Allah, ‘Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli
tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?’ dedi. Hani meleklere, ‘Âdem için saygı ile eğilin!’ demiştik
de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve
kâfirlerden olmuştu.”Bakara suresi, 30-34. ayetler.

Bu ayetlerin anlamlarından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Şeytan, gurura kapılarak Hz.Adem’e (a.s.)  saygı göstermemiştir.

B) Hz. Adem (a.s.) meleklerden farklı bir şekilde, irade sahibi olarak yaratılmıştır.

C) Yüce Allah, Hz. Adem’e (a.s.)  bilgi edinme, öğrenme, kendini geliştirebilme yeteneği vermiştir.

D) Hz. Adem (a.s.) ilk yaratıldığı andan itibaren yer yüzünde yaşamaya başlamaya başlamıştır.

7. Yüce Allah, yeryüzünü mükemmel bir şekilde yarattı. Karanlıkta yolumuzu bulmak için yıldızlar var
etti. Sabit duran dağları sıraladı, insanlara faydalanmaları için çeşitli
nimetler verdi. Gökten su indirdi ve her çeşit bitkiyi onunla bitirdi.
Denizler, ırmaklar, çeşit çeşit ağaçlarla bu evreni güzelleştirdi ve in-
sanların hizmetine sundu. İlk olarak insanoğlunun atası olan Hz.
Âdem’i (a.s.) sonra da onun soyundan gelen bizleri yarattı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda
aşağıdaki hadislerden hangisini buyurmuştur?

A) “Ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak ve hakikati söylerim.”

B) “Şu dağın ardında veya şu vadide size saldırmak üzere olan bir sü-
vari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? ‘’

C) “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak
koşmamaya davet ediyorum.”

D) “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”
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1. Bir gün bir sahabi Allah Resulü’ne (s.a.v.) gelip,
“Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sor-
muş, Resulullah (s.a.v.) da “Vaktinde kılınan na-
mazdır…” buyurmuştur.

Onun bu konu hakkındaki hadislerine
aşağıdakilerden hangisi bir örnek olarak
gösterilemez?

A) “…Namaz dinin direğidir...”

B) “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Al-
lah’tan başka ilah olmadığına ve Muham-
med’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik et-
mek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı
hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi hac-
cetmek ve ramazan orucunu tutmak.”

C) “ Onların sana iyi davranmaları nasıl senin
onlar üzerindeki hakkın ise aralarında ada-
letli davranman da onların senin üzerindeki
haklarıdır.”

D) “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği
ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düz-
gün olursa diğer hesapları iyi gider ve ka-
zançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kay-
beder ve zararlı çıkar…”

2. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği
namazlara ‘’ farz namazlar ‘’denir. Ergenlik çağı-
na gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müs-
lümanın günün belirli vakitlerinde namaz kıl-
ması emredilmiştir. Bu namazların, unutma
veya uykuda kalma gibi sebeplerle vaktinde
kılınamaması durumunda ilk fırsatta kazası ya-
pılmalıdır.

Açıklamada geçen namaz türüne aşağı-
dakilerden hangisi örnek olarak gösteri-
lemez?

A) Cuma namazı

B) Teravih namazı

C) Sabah namazının farzı

D) Öğlen namazının farzı

3. Bu ibadet, Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkmak,
Rabb’imizle (c.c.) konuşmak, onunla aracısız
bir şekilde iletişim kurmaktır. Her şeyin sahibi
ve yaratıcısı olan Allah’a (c.c.) kul olduğumuzu
hatırlamaktır. Bizler bu ibadete başlarken elle-
rimizi kaldırır, böylece dünyaya ait işleri arka-
mızda bırakırız. Her gün yaptığımız bu ibadet
sayesinde dünyanın sıkıntılarından, meşgale-
lerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşır, rahat-
lar, huzur buluruz. Tüm benliğimizle Rabb’imi-
ze (c.c.) yönelir, ona sığınırız. Cenab-ı Allah’ın
(c.c.), zor durumda kalan kullarına yardım ede-
ceğine, onları sahipsiz bırakmayacağına inanı-
rız. Bu inanç bize güç, güven ve iç huzuru gibi
güzel duygular kazandırır.

Metinde açıklanan ibadet türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek D) Hacca gitmek

4. Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslüman-
lar bir bütün olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini
paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz omu-
za namaz kılar. Bu nedenle İslam dini namazın
toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş-
tir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisin-
de; “İnsanlar ezan okumanın ve namazda bi-
rinci safta bulunmanın ne kadar faziletli
olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek
için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çe-
kerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetiş-
menin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi,
birbirleriyle yarışa girerlerdi…” buyurmuştur.

Yukarıda verilen metinde aşağıdakiler-
den hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Cemaatle namaz kılmanın

B) Tek başına namaz kılmanın

C) Sünnet namazı kılmanın

D) Nafile namazı kılmanın
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5. Beş vakit namaza bağlı olmayıp diğer zamanlarda sadece Yüce Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazan-
mak amacıyla fazladan kılınan namazlar da vardır. Gece yarısı kılınan teheccüd namazı, camilere giril-
diğinde kılınan tahiyyetü'l mescid (mescidi selamlama) namazı, yolculuğa çıkılırken kılınan yolculuk
namazı, ömürde bir defa kılınması tavsiye edilen tesbih namazı, yapılan hata fark edildiğinde kılınan
tövbe namazı, güzel bir haber alındığında kılınan şükür namazı bu tür namazlara örnektir.

Metinde açıklanan namaz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip namazlar B) Nafile namazlar

C) Farz namazlar D) Kaza namazları

6. Yüce Allah (c.c.) bizleri en güzel şekilde yaratmıştır. O, bize sayamayacağımız kadar çok ve değerli ni-
metler vermiştir. Görebilmemiz için gözlerimizi, işitebilmemiz için kulaklarımızı, konuşabilmemiz için
dilimizi yaratmıştır. El, ayak gibi organlarımızı bize Allah (c.c.) vermiştir. Hayatımızı devam ettirebilme-
miz için gerekli olan Güneş’i, havayı, suyu, çeşit çeşit yiyecek ve içekleri yaratan ve faydamıza sunan
da Rabb’imizdir (c.c.). Verdiği sayısız nimete karşılık bizim de Allah’a (c.c.) şükretmemiz gerekir. İşte
bizler, Cenab-ı Allah’a (c.c.) şükrümüzü, minnetimizi belirtmek için…….

Metinde geçen düşünce akışına göre, boş bırakılan kısmın aşağıdaki ifadelerden hangisi 
ile tamamlanması en uygundur?

A) Ders çalışırız. B) Namaz kılarız.

C) Hacca gideriz. D) Zekat veririz.

7. Yüce dinimiz akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslüman’a namazı farz kılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de namazın kılınması gerektiğini ifade eden birçok ayet bulunmaktadır.

Bu tür ayetlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösteri-
lemez?

A) “…Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mev-
lanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!..” Hac suresi, 78.
ayet.

B) “Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet
göresiniz.” Nûr suresi, 56. ayet.

C) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü
Allah, âdil davrananları sever.” Mâide suresi, 42. ayet.

D) “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak
ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak el-
bette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Anke-
bût suresi, 45. ayet.)
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1. Bir gün bir sahabi Allah Resulü’ne (s.a.v.) gelip,
“Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sor-
muş, Resulullah (s.a.v.) da “Vaktinde kılınan na-
mazdır…” buyurmuştur.

Onun bu konu hakkındaki hadislerine
aşağıdakilerden hangisi bir örnek olarak
gösterilemez?

A) “…Namaz dinin direğidir...”

B) “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Al-
lah’tan başka ilah olmadığına ve Muham-
med’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik et-
mek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı
hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi hac-
cetmek ve ramazan orucunu tutmak.”

C) “ Onların sana iyi davranmaları nasıl senin
onlar üzerindeki hakkın ise aralarında ada-
letli davranman da onların senin üzerindeki
haklarıdır.”

D) “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği
ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düz-
gün olursa diğer hesapları iyi gider ve ka-
zançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kay-
beder ve zararlı çıkar…”

2. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği
namazlara ‘’ farz namazlar ‘’denir. Ergenlik çağı-
na gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müs-
lümanın günün belirli vakitlerinde namaz kıl-
ması emredilmiştir. Bu namazların, unutma
veya uykuda kalma gibi sebeplerle vaktinde
kılınamaması durumunda ilk fırsatta kazası ya-
pılmalıdır.

Açıklamada geçen namaz türüne aşağı-
dakilerden hangisi örnek olarak gösteri-
lemez?

A) Cuma namazı

B) Teravih namazı

C) Sabah namazının farzı

D) Öğlen namazının farzı

3. Bu ibadet, Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkmak,
Rabb’imizle (c.c.) konuşmak, onunla aracısız
bir şekilde iletişim kurmaktır. Her şeyin sahibi
ve yaratıcısı olan Allah’a (c.c.) kul olduğumuzu
hatırlamaktır. Bizler bu ibadete başlarken elle-
rimizi kaldırır, böylece dünyaya ait işleri arka-
mızda bırakırız. Her gün yaptığımız bu ibadet
sayesinde dünyanın sıkıntılarından, meşgale-
lerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşır, rahat-
lar, huzur buluruz. Tüm benliğimizle Rabb’imi-
ze (c.c.) yönelir, ona sığınırız. Cenab-ı Allah’ın
(c.c.), zor durumda kalan kullarına yardım ede-
ceğine, onları sahipsiz bırakmayacağına inanı-
rız. Bu inanç bize güç, güven ve iç huzuru gibi
güzel duygular kazandırır.

Metinde açıklanan ibadet türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek D) Hacca gitmek

4. Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslüman-
lar bir bütün olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini
paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz omu-
za namaz kılar. Bu nedenle İslam dini namazın
toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş-
tir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisin-
de; “İnsanlar ezan okumanın ve namazda bi-
rinci safta bulunmanın ne kadar faziletli
olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek
için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çe-
kerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetiş-
menin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi,
birbirleriyle yarışa girerlerdi…” buyurmuştur.

Yukarıda verilen metinde aşağıdakiler-
den hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Cemaatle namaz kılmanın

B) Tek başına namaz kılmanın

C) Sünnet namazı kılmanın

D) Nafile namazı kılmanın
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5. Beş vakit namaza bağlı olmayıp diğer zamanlarda sadece Yüce Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazan-
mak amacıyla fazladan kılınan namazlar da vardır. Gece yarısı kılınan teheccüd namazı, camilere giril-
diğinde kılınan tahiyyetü'l mescid (mescidi selamlama) namazı, yolculuğa çıkılırken kılınan yolculuk
namazı, ömürde bir defa kılınması tavsiye edilen tesbih namazı, yapılan hata fark edildiğinde kılınan
tövbe namazı, güzel bir haber alındığında kılınan şükür namazı bu tür namazlara örnektir.

Metinde açıklanan namaz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip namazlar B) Nafile namazlar

C) Farz namazlar D) Kaza namazları

6. Yüce Allah (c.c.) bizleri en güzel şekilde yaratmıştır. O, bize sayamayacağımız kadar çok ve değerli ni-
metler vermiştir. Görebilmemiz için gözlerimizi, işitebilmemiz için kulaklarımızı, konuşabilmemiz için
dilimizi yaratmıştır. El, ayak gibi organlarımızı bize Allah (c.c.) vermiştir. Hayatımızı devam ettirebilme-
miz için gerekli olan Güneş’i, havayı, suyu, çeşit çeşit yiyecek ve içekleri yaratan ve faydamıza sunan
da Rabb’imizdir (c.c.). Verdiği sayısız nimete karşılık bizim de Allah’a (c.c.) şükretmemiz gerekir. İşte
bizler, Cenab-ı Allah’a (c.c.) şükrümüzü, minnetimizi belirtmek için…….

Metinde geçen düşünce akışına göre, boş bırakılan kısmın aşağıdaki ifadelerden hangisi 
ile tamamlanması en uygundur?

A) Ders çalışırız. B) Namaz kılarız.

C) Hacca gideriz. D) Zekat veririz.

7. Yüce dinimiz akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslüman’a namazı farz kılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de namazın kılınması gerektiğini ifade eden birçok ayet bulunmaktadır.

Bu tür ayetlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösteri-
lemez?

A) “…Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mev-
lanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!..” Hac suresi, 78.
ayet.

B) “Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet
göresiniz.” Nûr suresi, 56. ayet.

C) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü
Allah, âdil davrananları sever.” Mâide suresi, 42. ayet.

D) “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak
ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak el-
bette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Anke-
bût suresi, 45. ayet.)
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1. Vacip Namazlar; hükmü, farz kadar açık ve ke-
sin olmamakla birlikte kılınması emredilen na-
mazlardır. ………….vacip namazlara örnektir. 
Bu namazların hükmünün vacip olarak ifade 
edilmesi Hanefi mezhebine göredir.

Açıklamada boş bırakılan kısma;

I. Yatsı namazından sonra kılınan vitir na-
mazı,

II. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda kılınan
bayram namazları,

III. Allah’tan (c.c.) bir dilekte bulunulacağı
zaman kılınan hacet namazı,

IV. Seyahate çıkılırken ve döndükten sonra
kılınan yolculuk namazı

namaz türlerinden hangileri getirilebilir?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I ve II D) III ve IV

2. Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak
gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa veya
suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyem-
müm alınmalıdır. Abdesti aldıktan sonra kıya-
fetlerin ve namazı kılacağımız yerin temizliği-
ne dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın huzuruna
tertemiz çıkılmalıdır. Bedenimizde örtülmesi
gereken yerler örtülmelidir. Namaz kılmak için
namazı kılacağımız vaktin gelmesi gerekir. Kı-
lacağımız namazın vakti girdikten sonra
Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönelerek kılına-
cak namaza uygun niyet edilmelidir.

Verilen metnin aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı olduğu söylenemez?

A) Namaza nasıl hazırlanılır?

B) Namazın rükünleri nelerdir?

C) Hangi şartlar yerine getirildikten sonra na-
maza başlanır?

D) Namaz kılmaya başlamadan önce yapılma-
sı gerekenler nelerdir?

3. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz
kılarken yerine getirmemiz gereken bazı farz-
lar vardır(I). Bu farzlardan yalnızca biri yerine
getirilirse namaz yine de geçerli olur(II). Bunla-
rın altısı namaza hazırlanırken, altısı da nama-
zı kılarken olmak üzere toplam on iki tane-
dir(III). Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi 
gereken farzlara “şart”, namaz kılınırken yerine
getirilmesi gereken farzlara ise “rükün” de-
nir(IV).

Yukarıda verilen metindeki sıralı cümle-
lerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

4. 

Tek başına namaz kılarken, “Niyet 
ettim Allah rızası için ................. na-
mazının farzını/sünnetini kılmaya” 
şeklinde niyet edilir.

Yukarıdaki panoda namazın şartlarından biri 
olan ‘’niyet etmek’’ gösterilmiştir.

Namazın bu şartı hakkında aşağıda veri-
len açıklamalardan hangisinde bir bilgi 
yanlışı vardır?

A) Namaza başlarken niyet etmek şarttır.

B) Niyetin yüksek sesle yapılması zorunludur.

C) Hangi namazın kılınacağını bilmek ve na-
maz ibadetini Allah (c.c.) için yapmayı kal-
ben dilemek gerekir.

D) Niyetin dil ile ifade edilmesi güzel bir davra-
nış olarak görülmüşse de kalben niyet et-
mek yeterlidir.
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5. 
Namazın Hazırlık Şartları

Hadesten Tahâret Abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak.

Necâsetten Tahâret Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak.

Setr-i Avret Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.

İstikbâl-i Kıble Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

Vakit Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.

Niyet  Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru olabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangi 
ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) Hadesten Tahâret - Necâsetten Tahâret

B) Setr-i Avret - İstikbâl-i Kıble

C) Vakit - İstikbâl-i Kıble

D) Hadesten Tahâret – Niyet

6. 
"...Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin 
bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğuna erişesin." (Tâhâ suresi, 
130. ayet)

"Öyle ise akşama girdiğinizde, sabah'a kavuştuğunuzda, Allah'ı tesbih edin." (Rûm suresi, 17.
ayet)

"...Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin."

(Rûm suresi, 18. ayet)

 Tabloda verilen ayetlerde;

I. Sabah namazı,

II. Öğle namazı,

III. Akşam namazı,

IV. Cenaze namazı

namaz türlerinden hangisi geçmemektedir?

A) I B) II C) III D) IV
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1. Vacip Namazlar; hükmü, farz kadar açık ve ke-
sin olmamakla birlikte kılınması emredilen na-
mazlardır. ………….vacip namazlara örnektir. 
Bu namazların hükmünün vacip olarak ifade 
edilmesi Hanefi mezhebine göredir.

Açıklamada boş bırakılan kısma;

I. Yatsı namazından sonra kılınan vitir na-
mazı,

II. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda kılınan
bayram namazları,

III. Allah’tan (c.c.) bir dilekte bulunulacağı
zaman kılınan hacet namazı,

IV. Seyahate çıkılırken ve döndükten sonra
kılınan yolculuk namazı

namaz türlerinden hangileri getirilebilir?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I ve II D) III ve IV

2. Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak
gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa veya
suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyem-
müm alınmalıdır. Abdesti aldıktan sonra kıya-
fetlerin ve namazı kılacağımız yerin temizliği-
ne dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın huzuruna
tertemiz çıkılmalıdır. Bedenimizde örtülmesi
gereken yerler örtülmelidir. Namaz kılmak için
namazı kılacağımız vaktin gelmesi gerekir. Kı-
lacağımız namazın vakti girdikten sonra
Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönelerek kılına-
cak namaza uygun niyet edilmelidir.

Verilen metnin aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı olduğu söylenemez?

A) Namaza nasıl hazırlanılır?

B) Namazın rükünleri nelerdir?

C) Hangi şartlar yerine getirildikten sonra na-
maza başlanır?

D) Namaz kılmaya başlamadan önce yapılma-
sı gerekenler nelerdir?

3. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz
kılarken yerine getirmemiz gereken bazı farz-
lar vardır(I). Bu farzlardan yalnızca biri yerine
getirilirse namaz yine de geçerli olur(II). Bunla-
rın altısı namaza hazırlanırken, altısı da nama-
zı kılarken olmak üzere toplam on iki tane-
dir(III). Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi 
gereken farzlara “şart”, namaz kılınırken yerine
getirilmesi gereken farzlara ise “rükün” de-
nir(IV).

Yukarıda verilen metindeki sıralı cümle-
lerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

4. 

Tek başına namaz kılarken, “Niyet 
ettim Allah rızası için ................. na-
mazının farzını/sünnetini kılmaya” 
şeklinde niyet edilir.

Yukarıdaki panoda namazın şartlarından biri 
olan ‘’niyet etmek’’ gösterilmiştir.

Namazın bu şartı hakkında aşağıda veri-
len açıklamalardan hangisinde bir bilgi 
yanlışı vardır?

A) Namaza başlarken niyet etmek şarttır.

B) Niyetin yüksek sesle yapılması zorunludur.

C) Hangi namazın kılınacağını bilmek ve na-
maz ibadetini Allah (c.c.) için yapmayı kal-
ben dilemek gerekir.

D) Niyetin dil ile ifade edilmesi güzel bir davra-
nış olarak görülmüşse de kalben niyet et-
mek yeterlidir.
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5. 
Namazın Hazırlık Şartları

Hadesten Tahâret Abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak.

Necâsetten Tahâret Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak.

Setr-i Avret Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.

İstikbâl-i Kıble Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

Vakit Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.

Niyet  Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru olabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangi 
ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) Hadesten Tahâret - Necâsetten Tahâret

B) Setr-i Avret - İstikbâl-i Kıble

C) Vakit - İstikbâl-i Kıble

D) Hadesten Tahâret – Niyet

6. 
"...Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin 
bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğuna erişesin." (Tâhâ suresi, 
130. ayet)

"Öyle ise akşama girdiğinizde, sabah'a kavuştuğunuzda, Allah'ı tesbih edin." (Rûm suresi, 17.
ayet)

"...Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin."

(Rûm suresi, 18. ayet)

 Tabloda verilen ayetlerde;

I. Sabah namazı,

II. Öğle namazı,

III. Akşam namazı,

IV. Cenaze namazı

namaz türlerinden hangisi geçmemektedir?

A) I B) II C) III D) IV
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1. Soğuk bir kış sabahıdır. Ömer namazını kıl-
mak için kalkar. Abdestini alır ve odasına
geri döner. Henüz fecr aydınlanmadığı için
hırkasına bürünüp camdan gece karanlı-
ğındaki şehri izler. Aklına on beş yıl evvel
kıldığı ilk namaz gelir .  O zaman da aynı
şimdiki gibi soğuk bir kış mevsimi  hakim-
dir. Annesinin onu okşayarak uyandırdığını
,  yardımcıları Pervin ile annesinin ona ab-
dest aldırdığını ve nasıl namaz kılacağını
anlattıklarını hatırlar. Namaz kıldıktan son-
ra dua edişlerini, annesine o günkü mektep
dersini nasıl yanlışsız okuduğunu unuta-
mamıştır. Daha sonra ise annesini Kur'an
okurken izlediğini annesini meleklere ben-
zettiği ve rüyasında melekleri görmek umu-
duyla uyku daldığını hatırlar.

Yukarıdaki metinde Ömer Seyfettin’in "İLK NA-
MAZ" adlı öyküsünün kısa bir özeti verilmiştir.

Metinde verilen bilgilere dayanarak, öy-
küde hangi vakit namazının geçtiği söy-
lenebilir?

A) Sabah namazı

B) Öğle namazı

C) İkindi namazı

D) Akşam namazı

2. Yüce dinimiz temizliği bazı ibadetlerin ön şar-
tı saymıştır. Namaz kılabilmek için de temiz ol-
mak gerekir. Bunun için dinimiz, öncelikle na-
maz kılacak kişinin abdestli olmasını, duruma
göre de boy abdesti veya teyemmüm almasını
şart koşmuştur.

Bu durum, aşağıdaki namaza hazırlık
şartlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Vakit B) Setr-i Avret

C) İstikbâl-i Kıble D) Hadesten Tahâret

3. - Vakit namazların, unutma veya uykuda kal-
ma gibi sebeplerle vaktinde kılınamaması du-
rumunda ilk fırsatta bu namaz kılınmalıdır.

- Allah (c.c.) gerekli şartları taşıyan Müslüman-
ların haftanın belirli bir günü camilerde top-
lanmasını ve bu namazını kılmasını emretmiş-
tir. Bu namaz sayesinde Müslümanlar her hafta 
bir araya gelir, birbirleriyle tanışır ve kaynaşır.

- Vefat eden Müslümanlar için ……..namazı kı-
lınarak dua edilmesi, Müslüman toplumu için 
bir görevdir. Bir Müslüman için bu namazı 
kimse kılmazsa o bölgedeki tüm Müslümanlar 
bundan sorumlu tutulur.

Verilen açıklamalar arasında hangi na-
maz türünden bahsedilmemiştir?

A) Cenaze namazı

B) Kaza namazı

C) Cuma namazı

D) Teravih namazı

4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde,
“Allah, sizden birinizin, tekrar abdest alana ka-
dar bozulmuş abdest ile kıldığı namazı kabul
etmez.” buyurmuştur.

Bu hadiste geçen abdestin bozulması du-
rumlarına;

I. uyumak,

II. oruç tutmak,

III. vücuttan kan çıkması,

IV. tuvalet ihtiyacını gidermek

uygulamalarından hangisi neden olmaz?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Abdest; namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi birtakım ibadetleri yerine getirebilmek için bazı or-
ganları yıkamak, bazı organları da mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Kur’an-ı Kerim’de, na-
maz kılmak için abdestli olunması gerektiği açık bir şekilde belirtilmektedir.

Bu konudaki ayetlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A) ‘‘Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakı-

nanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’’ En’âm suresi, 32. ayet.

B) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıka-
yın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” Mâide suresi, 6. ayet.

C) “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı
veren müminlerdir.” Mâide suresi, 55. ayet.

D) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenler-
le beraberdir.” Bakara suresi, 153. ayet.

6. Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit otu-
raklar kaldırılacaktır. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak 
tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına 
girerek namazlarını kılacaklardır.” Hürriyet com.tr. Haber Giriş: 
18.12.2019 

Görseldeki Genel Ağ haberine göre, hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ayakta duramayacak olanlar, na-
mazlarını oturarak kılabilirler. 

Bu kişiler namazın içindeki;

I. İftitah Tekbiri,

II. Kıyam,

III. Kâde-i Âhire

şartlardan hangilerini yerine getirememektedirler?

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

7. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), abdestin nasıl alınacağını bizlere hem
anlatmış hem de uygulamalı olarak öğretmiştir.

Allah Resulü’nün (s.a.v.) öğrettiği şekilde abdest alırken;

I. Niyet ettikten sonra elleri yıkamak,

II. Önce sağ, sonra sol ayağı topuklarla birlikte yıkamak,

III. Yüzün tamamını üç kere yıkamak,

IV. Eller ıslatılarak sağ elin içiyle baş mesh etmek

uygulamaları en baştan sona doğru hangi sırayla yapılır?

A) I-II-III-IV B) I-III-II-IV

C) III-II-IV-I D) I-III-IV-II
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1. Soğuk bir kış sabahıdır. Ömer namazını kıl-
mak için kalkar. Abdestini alır ve odasına
geri döner. Henüz fecr aydınlanmadığı için
hırkasına bürünüp camdan gece karanlı-
ğındaki şehri izler. Aklına on beş yıl evvel
kıldığı ilk namaz gelir .  O zaman da aynı
şimdiki gibi soğuk bir kış mevsimi  hakim-
dir. Annesinin onu okşayarak uyandırdığını
,  yardımcıları Pervin ile annesinin ona ab-
dest aldırdığını ve nasıl namaz kılacağını
anlattıklarını hatırlar. Namaz kıldıktan son-
ra dua edişlerini, annesine o günkü mektep
dersini nasıl yanlışsız okuduğunu unuta-
mamıştır. Daha sonra ise annesini Kur'an
okurken izlediğini annesini meleklere ben-
zettiği ve rüyasında melekleri görmek umu-
duyla uyku daldığını hatırlar.

Yukarıdaki metinde Ömer Seyfettin’in "İLK NA-
MAZ" adlı öyküsünün kısa bir özeti verilmiştir.

Metinde verilen bilgilere dayanarak, öy-
küde hangi vakit namazının geçtiği söy-
lenebilir?

A) Sabah namazı

B) Öğle namazı

C) İkindi namazı

D) Akşam namazı

2. Yüce dinimiz temizliği bazı ibadetlerin ön şar-
tı saymıştır. Namaz kılabilmek için de temiz ol-
mak gerekir. Bunun için dinimiz, öncelikle na-
maz kılacak kişinin abdestli olmasını, duruma
göre de boy abdesti veya teyemmüm almasını
şart koşmuştur.

Bu durum, aşağıdaki namaza hazırlık
şartlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Vakit B) Setr-i Avret

C) İstikbâl-i Kıble D) Hadesten Tahâret

3. - Vakit namazların, unutma veya uykuda kal-
ma gibi sebeplerle vaktinde kılınamaması du-
rumunda ilk fırsatta bu namaz kılınmalıdır.

- Allah (c.c.) gerekli şartları taşıyan Müslüman-
ların haftanın belirli bir günü camilerde top-
lanmasını ve bu namazını kılmasını emretmiş-
tir. Bu namaz sayesinde Müslümanlar her hafta 
bir araya gelir, birbirleriyle tanışır ve kaynaşır.

- Vefat eden Müslümanlar için ……..namazı kı-
lınarak dua edilmesi, Müslüman toplumu için 
bir görevdir. Bir Müslüman için bu namazı 
kimse kılmazsa o bölgedeki tüm Müslümanlar 
bundan sorumlu tutulur.

Verilen açıklamalar arasında hangi na-
maz türünden bahsedilmemiştir?

A) Cenaze namazı

B) Kaza namazı

C) Cuma namazı

D) Teravih namazı

4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde,
“Allah, sizden birinizin, tekrar abdest alana ka-
dar bozulmuş abdest ile kıldığı namazı kabul
etmez.” buyurmuştur.

Bu hadiste geçen abdestin bozulması du-
rumlarına;

I. uyumak,

II. oruç tutmak,

III. vücuttan kan çıkması,

IV. tuvalet ihtiyacını gidermek

uygulamalarından hangisi neden olmaz?

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

003

31

TEST

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Abdest; namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi birtakım ibadetleri yerine getirebilmek için bazı or-
ganları yıkamak, bazı organları da mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Kur’an-ı Kerim’de, na-
maz kılmak için abdestli olunması gerektiği açık bir şekilde belirtilmektedir.

Bu konudaki ayetlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A) ‘‘Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakı-

nanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’’ En’âm suresi, 32. ayet.

B) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıka-
yın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” Mâide suresi, 6. ayet.

C) “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı
veren müminlerdir.” Mâide suresi, 55. ayet.

D) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenler-
le beraberdir.” Bakara suresi, 153. ayet.

6. Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit otu-
raklar kaldırılacaktır. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak 
tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına 
girerek namazlarını kılacaklardır.” Hürriyet com.tr. Haber Giriş: 
18.12.2019 

Görseldeki Genel Ağ haberine göre, hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ayakta duramayacak olanlar, na-
mazlarını oturarak kılabilirler. 

Bu kişiler namazın içindeki;

I. İftitah Tekbiri,

II. Kıyam,

III. Kâde-i Âhire

şartlardan hangilerini yerine getirememektedirler?

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

7. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), abdestin nasıl alınacağını bizlere hem
anlatmış hem de uygulamalı olarak öğretmiştir.

Allah Resulü’nün (s.a.v.) öğrettiği şekilde abdest alırken;

I. Niyet ettikten sonra elleri yıkamak,

II. Önce sağ, sonra sol ayağı topuklarla birlikte yıkamak,

III. Yüzün tamamını üç kere yıkamak,

IV. Eller ıslatılarak sağ elin içiyle baş mesh etmek

uygulamaları en baştan sona doğru hangi sırayla yapılır?

A) I-II-III-IV B) I-III-II-IV

C) III-II-IV-I D) I-III-IV-II
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1. Namaz Mekke Dönemi’nde farz kılındığı halde
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicretine
kadar namazın vakitlerini bildirmek için bir yol
düşünülmemişti. Bir süre namaz vakitlerinde
sokaklarda “es-salah, es-salah (namaza nama-
za!)” diye çağrıda bulunulduysa da bu yeterli
olmuyordu. Namaz vaktinin geldiğini bildiren
daha etkili bir yönteme ihtiyaç vardı. Çan çal-
mak, boru öttürmek, bayrak dikmek ve ateş
yakmak gibi teklifler yapıldı. Hz. Peygamber
başka dinleri çağrıştıran bu yöntemleri kabul
etmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah b. Zeyd 
(r.a.) Hz. Peygambere gelerek ezanın okunu-
şuyla ilgili rüyasını anlattı. Aynı rüyayı Hz.
Ömer (r.a.) de görmüştü. Hz. Muhammed
(s.a.v.) güzel sesiyle bilinen bir kişiyi çağırarak
bu ezanı yüksek sesle okumasını emretti. O da
yüksek bir yere çıkarak sabah ezanını okudu.
Böylece hicri 1. (miladi-622) yılında ilk ezan
okunmuş oldu.

Metinde anlatılan şekilde ilk ezanı oku-
yan bu kişi kimdir?

A) Hz. Ali (r.a.) B) Hz. Bilal (r.a.)

C) Hz. Osman (r.a.) D) Hz. Ebu Bekir (r.a.)

2. Namazla ilgili kavramlardan biri olan kamet;
gerek tek başına gerekse cemaatle kılınan farz
namazlarının öncesinde okunan sözlere denir. 

Bu sözler hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Okunuşu genel olarak ezanla aynıdır.

B) Sadece erkeklerin kamet okuması farzdır.

C) Ezandan biraz daha hızlı okunur ve nama-
zın başladığını ifade eder.

D) “Hayye ale’l-felah”tan sonra ‘namaz ibadeti
başlamak üzeredir.’  anlamına gelen “kad kâ-
meti’s-salâh” cümlesinin ezana eklenip
okunmasıdır.

3. Ezan; her gün kılınması farz olan namazların
ve cuma namazının vaktinin geldiğini Müslü-
manlara duyurmak amacıyla okunan ve sözle-
ri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti ile belirle-
nen namaz çağrısıdır.

Bu çağrı ile ilgili olarak aşağıda yapılan
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sözleri ayetlerle belirlendiği için İslam’ın
sembollerinden biridir.

B) Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) Medine’ye
hicretinden sonra okunmaya başlanmıştır.

C) Bir yerde minarelerden ezan seslerinin yük-
selmesi, oranın İslam yurdu olduğunun en
belirgin kanıtlarından biridir.

D) Ezan okunduğunda Müslümanlar dünya iş-
lerine bir süre ara verir ve Allah’ı (c.c.) anma-
ya yönelir.

4. 
“Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..”

İstiklal Marşımızın şairi olan M. Akif Ersoy 
yukarıdaki dizelerinde ezanla ilgili aşağı-
daki özelliklerden hangisini vurgulamış-
tır?

A) İslam’ın sembollerinden biridir.

B) Müslümanları namaza çağırır.

C) Her gün belirli zamanlarda okunur.

D) Bize her ânımızın değerli olduğunu hatırla-
tır.
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5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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NAMAZ

1. Namaz Mekke Dönemi’nde farz kılındığı halde
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicretine
kadar namazın vakitlerini bildirmek için bir yol
düşünülmemişti. Bir süre namaz vakitlerinde
sokaklarda “es-salah, es-salah (namaza nama-
za!)” diye çağrıda bulunulduysa da bu yeterli
olmuyordu. Namaz vaktinin geldiğini bildiren
daha etkili bir yönteme ihtiyaç vardı. Çan çal-
mak, boru öttürmek, bayrak dikmek ve ateş
yakmak gibi teklifler yapıldı. Hz. Peygamber
başka dinleri çağrıştıran bu yöntemleri kabul
etmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah b. Zeyd 
(r.a.) Hz. Peygambere gelerek ezanın okunu-
şuyla ilgili rüyasını anlattı. Aynı rüyayı Hz.
Ömer (r.a.) de görmüştü. Hz. Muhammed
(s.a.v.) güzel sesiyle bilinen bir kişiyi çağırarak
bu ezanı yüksek sesle okumasını emretti. O da
yüksek bir yere çıkarak sabah ezanını okudu.
Böylece hicri 1. (miladi-622) yılında ilk ezan
okunmuş oldu.

Metinde anlatılan şekilde ilk ezanı oku-
yan bu kişi kimdir?

A) Hz. Ali (r.a.) B) Hz. Bilal (r.a.)

C) Hz. Osman (r.a.) D) Hz. Ebu Bekir (r.a.)

2. Namazla ilgili kavramlardan biri olan kamet;
gerek tek başına gerekse cemaatle kılınan farz
namazlarının öncesinde okunan sözlere denir. 

Bu sözler hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Okunuşu genel olarak ezanla aynıdır.

B) Sadece erkeklerin kamet okuması farzdır.

C) Ezandan biraz daha hızlı okunur ve nama-
zın başladığını ifade eder.

D) “Hayye ale’l-felah”tan sonra ‘namaz ibadeti
başlamak üzeredir.’  anlamına gelen “kad kâ-
meti’s-salâh” cümlesinin ezana eklenip
okunmasıdır.

3. Ezan; her gün kılınması farz olan namazların
ve cuma namazının vaktinin geldiğini Müslü-
manlara duyurmak amacıyla okunan ve sözle-
ri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti ile belirle-
nen namaz çağrısıdır.

Bu çağrı ile ilgili olarak aşağıda yapılan
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sözleri ayetlerle belirlendiği için İslam’ın
sembollerinden biridir.

B) Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) Medine’ye
hicretinden sonra okunmaya başlanmıştır.

C) Bir yerde minarelerden ezan seslerinin yük-
selmesi, oranın İslam yurdu olduğunun en
belirgin kanıtlarından biridir.

D) Ezan okunduğunda Müslümanlar dünya iş-
lerine bir süre ara verir ve Allah’ı (c.c.) anma-
ya yönelir.

4. 
“Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..”

İstiklal Marşımızın şairi olan M. Akif Ersoy 
yukarıdaki dizelerinde ezanla ilgili aşağı-
daki özelliklerden hangisini vurgulamış-
tır?

A) İslam’ın sembollerinden biridir.

B) Müslümanları namaza çağırır.

C) Her gün belirli zamanlarda okunur.

D) Bize her ânımızın değerli olduğunu hatırla-
tır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Ezan vasıtasıyla insanlar hem namaza çağrılmakta hem de Allah’ın (c.c.) birliği, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliği ilan edilmektedir. Bu yüzden ezan, anlamı ve içeriği itibarıyla hem namaza hem
de İslam’a çağrı niteliği taşır.

Aşağıdaki tabloda bu anlamı ifade eden ezan sözleri verilmiştir.

EZANIN SÖZLERİ EZANIN ANLAMI

Allâhü ekber (dört kere) Allah en büyüktür. I

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh (iki kere).
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.
II

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (iki 
kere)

Allah’tan başka ilah yoktur. III

Lâ ilâhe ilallâh (bir kere)
Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın 

elçisidir.
IV

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir?

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

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gün-
de beş vakit namaz kılması farzdır (I). Kur’an-ı Kerim’de hangi şartlarda ve nasıl namaz kılınacağı Müs-
lümanlara öğretilmiştir (II). Farz namazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi durumlarda ilk fırsat-
ta kaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir (III). İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel
olarak namaz kılmayı öğrenir (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

7. Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa kal-
kılır ve aynı şekilde bir rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden
sonra ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Namazın rükünlerinden olan bu son oturuşa ne ad verilir?

A) Namaza başlama

B) Namazda kıyam

C) Namazda rükû

D) Namazda kade-i ahîre
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NAMAZ

1. 
Namazda secde: “Allahu ekber.” denilerek 
secde yapılır. Üç kez “Sübhâne rabbi-
ye’l-a’lâ.” denir. “Allahu ekber.” denilerek otu-
rulur ve ikinci kez secde yapılır.

Bu uygulama aşağıdaki namaz türlerin-
den hangisinde yoktur?

A) Vitr namazı

B) Cuma namazı

C) Cenaze namazı

D) Vakit namazları

2. Ayakta okuma bittikten sonra “Allahu ekber.”
denilerek rükû yapılır.

Daha sonra söylenen;

I. “Semiallâhü limen hamideh.”

II. “Sübhâne rabbiye’l-azîm.”

III. “Rabbenâ leke’l-hamd.”

ifadelerin en baştan sona doğru sırası na-
sıldır?

A) I-II-III B) II-I-III

C) III-II-I D) I-III-II

3. Erkekler sağ eli, sol bileği kavrayacak şekilde
göbek altında; kadınlar ise sağ eli sol elin üze-
rine koyarak göğüs üstünde tutarlar. İlk olarak
“Sübhâneke” duası ve ardından “Eûzü besme-
le, Fâtiha suresi ve kısa bir sure ya da birkaç
ayet” okunur.

Yukarıda verilen metinde namazın rü-
künlerinden hangisi açıklanmıştır?

A) Kıyam B) Rükû

C) Secde D) Kade-i ahîre

4. Babasının sabah namazını kılmasını izleyen
Reyhan da namaz kılmak ister. Namaz için kıb-
leye dönüp “Niyet ettim Allah rızası için sabah
namazının sünnetini kılmaya.” diyerek niyet
eder. Niyetten sonra ellerini kulak hizasına ka-
dar kaldırır ve “Allahu ekber.” diyerek namaza
başlar. Ancak babası onu uyarır ve der ki;

- Yavrucuğum. Kızlar ellerini omuz hizasına ka-
dar kaldırarak namaza başlar, der.

Bu diyaloğa göre, Reyhan namazın;

I. Vakit,

II. Niyet,

III. Kıble,

IV. İftitah Tekbiri

şartlarından hangisini yanlış olarak yeri-
ne getirmektedir?

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

5. Üç farz, iki sünnet olmak üzere beş rekâttır.
Önce farz, ardından da sünnet kılınır.

Farz: İkindi namazının farzı gibi kılınır. Ancak
üçüncü rekâttan sonra ayağa kalkılmadan
oturulur. Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâ-
hümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunduktan
sonra sağa ve sola selam verilerek namaz ta-
mamlanır.

Sünnet: Öğle namazının son sünneti gibi kılı-
nır.

Yukarıdaki metinde hangi vakit namazın
kılınışı açıklanmıştır?

A) Öğle namazı

B) İkindi namazı

C) Akşam namazı

D) Yatsı namazı
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6. 
1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm

Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Salli – Barik

Besmele

Fâtiha suresi 

Zammı sure

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli-

Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Yukarıdaki tabloda ikindi namazının sünnetinin kılınış şekli verilmiştir.

Bu tablodaki bölümlerden hangisi son rekata aittir?

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

7. Kılınacak namaz iki rekâttan fazla ise “Ettehiyyâtü” duasını okuduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek
üçüncü rekâta kalkılır. Besmele çekilip Fâtiha suresi okunur. Daha sonra:

I. Eğer kılınan namaz, bir farz namazı ise Fâtiha suresinden sonra bir şey okunmadan rükû ve sec-
de yapılır. Aynı şekilde dördüncü rekât kılınarak son oturuş ve selam ile namaz bitirilir.

II. Eğer kılınan namaz, bir sünnet namazı ise namazın üçüncü ve
dördüncü rekâtında da Fâtiha suresinin ardından zammı sure
(bir sure ya da birkaç ayet) okunarak aynı şekilde namaz bitiri-
lir.

III. İkindi ve yatsı namazının dört rekâtlık sünnetlerinde, diğer
namazlardan farklı olarak ilk oturuşta “Ettehiyyâtü” duasından
sonra “Allâhümme salli ve Allâhüme barik” duası okunur.

IV.  Bütün namazların ilk oturuşunda; Ettehiyyâtü, Allâhümme sal-
li, Allâhümme barik ve Rabbenâ duaları okunur, son oturuşun-
da okunmaz.

Metinde verilen açıklamalardan hangisinde bir bilgi yanlışı 
vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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1. 
Namazda secde: “Allahu ekber.” denilerek 
secde yapılır. Üç kez “Sübhâne rabbi-
ye’l-a’lâ.” denir. “Allahu ekber.” denilerek otu-
rulur ve ikinci kez secde yapılır.

Bu uygulama aşağıdaki namaz türlerin-
den hangisinde yoktur?

A) Vitr namazı

B) Cuma namazı

C) Cenaze namazı

D) Vakit namazları

2. Ayakta okuma bittikten sonra “Allahu ekber.”
denilerek rükû yapılır.

Daha sonra söylenen;

I. “Semiallâhü limen hamideh.”

II. “Sübhâne rabbiye’l-azîm.”

III. “Rabbenâ leke’l-hamd.”

ifadelerin en baştan sona doğru sırası na-
sıldır?

A) I-II-III B) II-I-III

C) III-II-I D) I-III-II

3. Erkekler sağ eli, sol bileği kavrayacak şekilde
göbek altında; kadınlar ise sağ eli sol elin üze-
rine koyarak göğüs üstünde tutarlar. İlk olarak
“Sübhâneke” duası ve ardından “Eûzü besme-
le, Fâtiha suresi ve kısa bir sure ya da birkaç
ayet” okunur.

Yukarıda verilen metinde namazın rü-
künlerinden hangisi açıklanmıştır?

A) Kıyam B) Rükû

C) Secde D) Kade-i ahîre

4. Babasının sabah namazını kılmasını izleyen
Reyhan da namaz kılmak ister. Namaz için kıb-
leye dönüp “Niyet ettim Allah rızası için sabah
namazının sünnetini kılmaya.” diyerek niyet
eder. Niyetten sonra ellerini kulak hizasına ka-
dar kaldırır ve “Allahu ekber.” diyerek namaza
başlar. Ancak babası onu uyarır ve der ki;

- Yavrucuğum. Kızlar ellerini omuz hizasına ka-
dar kaldırarak namaza başlar, der.

Bu diyaloğa göre, Reyhan namazın;

I. Vakit,

II. Niyet,

III. Kıble,

IV. İftitah Tekbiri

şartlarından hangisini yanlış olarak yeri-
ne getirmektedir?

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

5. Üç farz, iki sünnet olmak üzere beş rekâttır.
Önce farz, ardından da sünnet kılınır.

Farz: İkindi namazının farzı gibi kılınır. Ancak
üçüncü rekâttan sonra ayağa kalkılmadan
oturulur. Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâ-
hümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunduktan
sonra sağa ve sola selam verilerek namaz ta-
mamlanır.

Sünnet: Öğle namazının son sünneti gibi kılı-
nır.

Yukarıdaki metinde hangi vakit namazın
kılınışı açıklanmıştır?

A) Öğle namazı

B) İkindi namazı

C) Akşam namazı

D) Yatsı namazı
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6. 
1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm

Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Salli – Barik

Besmele

Fâtiha suresi 

Zammı sure

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli-

Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Yukarıdaki tabloda ikindi namazının sünnetinin kılınış şekli verilmiştir.

Bu tablodaki bölümlerden hangisi son rekata aittir?

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

7. Kılınacak namaz iki rekâttan fazla ise “Ettehiyyâtü” duasını okuduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek
üçüncü rekâta kalkılır. Besmele çekilip Fâtiha suresi okunur. Daha sonra:

I. Eğer kılınan namaz, bir farz namazı ise Fâtiha suresinden sonra bir şey okunmadan rükû ve sec-
de yapılır. Aynı şekilde dördüncü rekât kılınarak son oturuş ve selam ile namaz bitirilir.

II. Eğer kılınan namaz, bir sünnet namazı ise namazın üçüncü ve
dördüncü rekâtında da Fâtiha suresinin ardından zammı sure
(bir sure ya da birkaç ayet) okunarak aynı şekilde namaz bitiri-
lir.

III. İkindi ve yatsı namazının dört rekâtlık sünnetlerinde, diğer
namazlardan farklı olarak ilk oturuşta “Ettehiyyâtü” duasından
sonra “Allâhümme salli ve Allâhüme barik” duası okunur.

IV.  Bütün namazların ilk oturuşunda; Ettehiyyâtü, Allâhümme sal-
li, Allâhümme barik ve Rabbenâ duaları okunur, son oturuşun-
da okunmaz.

Metinde verilen açıklamalardan hangisinde bir bilgi yanlışı 
vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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1. Örneğin; Müslümanlar gerek beş vakit namazda
gerekse cuma, bayram ve teravih namazlarında
camilerde bir araya gelmektedirler. Burada tanı-
şıp kaynaşmakta, dostluklar kurmaktadırlar. Bir-
birlerinin sorun ve sıkıntılarından haberdar ol-
makta, bunları aşmak için dayanışma içine
girmektedirler. Cuma, bayram ve diğer günlerde
camilerde verilen vaazlar, okunan hutbeler hal-
kın çeşitli konularda bilgilendirilmesini sağla-
maktadır. Bu anlamda vaaz ve hutbeler, halkın
eğitilmesinde önemli rol oynamaktadır. Cemaat-
le kılınan namazlarda insanlar camilerde toplan-
makta; aynı Allah’a (c.c.), peygambere, dine inan-
manın, aynı kıbleye yönelmenin hazzını birlikte
yaşamaktadırlar.

Verilen metnin aşağıdaki konulardan
hangisini açıklamaya yönelik olduğu söy-
lenemez?

A) Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum
açısından birçok faydaları vardır.

B) Namazların cemaatle kılınması toplumsal
kaynaşma ve dayanışmaya önemli katkılar
sağlamaktadır.

C) Namazların cemaatle kılınması toplumda
birlik, beraberlik ve kaynaşmayı güçlendir-
mektedir.

D) Cemaatle namaz kılmak için Müslümanların 
bir araya toplanması maddi gelir elde edil-
mesini sağlar.

2. Cuma günü, Müslümanların haftalık bayramı
ve buluşma gündür. Cuma namazı sayesinde
Müslümanlar en azından haftada bir gün bir
araya gelir ve kaynaşma fırsatı bulur.

Bu namazı kılan bir Müslümanın aşağıda-
ki vakit namazlardan hangisini kılmasına
gerek yoktur?

A) Öğle namazı B) Sabah namazı

C) Akşam namazı D) İkindi namazı

3. Yüce dinimiz, genel olarak namazların cema-
atle kılınmasını teşvik etmiştir. Sevgili Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), namazla-
rını her zaman cemaatle kılmaya özen
göstermiştir. O, ciddi bir mazereti olmadıkça
namazlarını camide kılmaya dikkat etmiş,
Müslümanları da bu şekilde davranmaya yön-
lendirmiştir.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.);

I. “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek
başına kılınan namazdan yirmi yedi de-
rece daha fazladır.”

II.  “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de
Allah’ın farzlarından birini yerine getir-
mek için Allah’ın evlerinden birine gider-
se (camiye) attığı her adımdan biri onun
bir günahını siler, diğeri de derecesini
yükseltir.”

III. “Kim uyuyakalır ya da unuttuğu için na-
mazı vaktinde kılmamış olursa hatırladı-
ğı anda namazını kılsın.”

hadislerinden hangileri bu konu ile ilgilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

4. Bu namazın farzı iki rekâttır. Dört rekâtlık ilk
sünnetinden sonra caminin içinde iç ezan
okunur. İç ezan bittikten sonra imam minbere
çıkar ve bu namazın farzlarından biri olan hut-
beyi okur. Hutbe sayesinde bilgilerimiz yenile-
nir, iyi bir Müslüman olmak için azmimiz artar.
Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve ce-
maatle birlikte bu nazmın iki rekâtlık farzı kılı-
nır. Farzdan sonra dört rekâtlık son sünnet kılı-
nır. Daha sonra isteyenler dört rekâtlık zühr-i
ahir ve vaktin iki rekâtlık sünnetini de kılabilir.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden
hangisinin kılınışı açıklanmıştır?

A) Sabah namazı B) Cuma namazı

C) İkindi namazı D) Cenaze namazı
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5. 

I. II. III.

FA
RZ

I

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Yukarıdaki tabloda akşam namazının farzının kılınışı gösterilmiştir.

Buna göre tablodaki bölümlerin namazın kılınışına göre en baştan sona doğru sıralanışı 
nasıldır?

A) I – II - III B) III - II – I

C) I – III – II D) II – III – I

6.  YATSI NAMAZI

Yatsı namazı; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet olmak üzere toplam on rekât-
tır. Ayrıca yatsı namazı vaktinde üç rekâtlık vitir namazı da kılınır. Yatsı namazının ilk sünneti, ...I…na-
mazının sünneti gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. Yatsı namazının
farzının kılınışı,….II….. namazının farzı gibidir. Yalnızca niyet farklıdır. 
Yatsı namazının iki rekâtlık son sünneti, …III….namazının sünneti 
gibi kılınır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan numaralı yerlere, sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

I            II         III    

A) ikindi     öğle sabah

B) sabah     öğle ikindi

C) öğle    sabah ikindi

D) sabah     ikindi  öğle
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1. Örneğin; Müslümanlar gerek beş vakit namazda
gerekse cuma, bayram ve teravih namazlarında
camilerde bir araya gelmektedirler. Burada tanı-
şıp kaynaşmakta, dostluklar kurmaktadırlar. Bir-
birlerinin sorun ve sıkıntılarından haberdar ol-
makta, bunları aşmak için dayanışma içine
girmektedirler. Cuma, bayram ve diğer günlerde
camilerde verilen vaazlar, okunan hutbeler hal-
kın çeşitli konularda bilgilendirilmesini sağla-
maktadır. Bu anlamda vaaz ve hutbeler, halkın
eğitilmesinde önemli rol oynamaktadır. Cemaat-
le kılınan namazlarda insanlar camilerde toplan-
makta; aynı Allah’a (c.c.), peygambere, dine inan-
manın, aynı kıbleye yönelmenin hazzını birlikte
yaşamaktadırlar.

Verilen metnin aşağıdaki konulardan
hangisini açıklamaya yönelik olduğu söy-
lenemez?

A) Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum
açısından birçok faydaları vardır.

B) Namazların cemaatle kılınması toplumsal
kaynaşma ve dayanışmaya önemli katkılar
sağlamaktadır.

C) Namazların cemaatle kılınması toplumda
birlik, beraberlik ve kaynaşmayı güçlendir-
mektedir.

D) Cemaatle namaz kılmak için Müslümanların 
bir araya toplanması maddi gelir elde edil-
mesini sağlar.

2. Cuma günü, Müslümanların haftalık bayramı
ve buluşma gündür. Cuma namazı sayesinde
Müslümanlar en azından haftada bir gün bir
araya gelir ve kaynaşma fırsatı bulur.

Bu namazı kılan bir Müslümanın aşağıda-
ki vakit namazlardan hangisini kılmasına
gerek yoktur?

A) Öğle namazı B) Sabah namazı

C) Akşam namazı D) İkindi namazı

3. Yüce dinimiz, genel olarak namazların cema-
atle kılınmasını teşvik etmiştir. Sevgili Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), namazla-
rını her zaman cemaatle kılmaya özen
göstermiştir. O, ciddi bir mazereti olmadıkça
namazlarını camide kılmaya dikkat etmiş,
Müslümanları da bu şekilde davranmaya yön-
lendirmiştir.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.);

I. “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek
başına kılınan namazdan yirmi yedi de-
rece daha fazladır.”

II.  “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de
Allah’ın farzlarından birini yerine getir-
mek için Allah’ın evlerinden birine gider-
se (camiye) attığı her adımdan biri onun
bir günahını siler, diğeri de derecesini
yükseltir.”

III. “Kim uyuyakalır ya da unuttuğu için na-
mazı vaktinde kılmamış olursa hatırladı-
ğı anda namazını kılsın.”

hadislerinden hangileri bu konu ile ilgilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

4. Bu namazın farzı iki rekâttır. Dört rekâtlık ilk
sünnetinden sonra caminin içinde iç ezan
okunur. İç ezan bittikten sonra imam minbere
çıkar ve bu namazın farzlarından biri olan hut-
beyi okur. Hutbe sayesinde bilgilerimiz yenile-
nir, iyi bir Müslüman olmak için azmimiz artar.
Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve ce-
maatle birlikte bu nazmın iki rekâtlık farzı kılı-
nır. Farzdan sonra dört rekâtlık son sünnet kılı-
nır. Daha sonra isteyenler dört rekâtlık zühr-i
ahir ve vaktin iki rekâtlık sünnetini de kılabilir.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden
hangisinin kılınışı açıklanmıştır?

A) Sabah namazı B) Cuma namazı

C) İkindi namazı D) Cenaze namazı
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5. 

I. II. III.

FA
RZ

I

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Yukarıdaki tabloda akşam namazının farzının kılınışı gösterilmiştir.

Buna göre tablodaki bölümlerin namazın kılınışına göre en baştan sona doğru sıralanışı 
nasıldır?

A) I – II - III B) III - II – I

C) I – III – II D) II – III – I

6.  YATSI NAMAZI

Yatsı namazı; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet olmak üzere toplam on rekât-
tır. Ayrıca yatsı namazı vaktinde üç rekâtlık vitir namazı da kılınır. Yatsı namazının ilk sünneti, ...I…na-
mazının sünneti gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. Yatsı namazının
farzının kılınışı,….II….. namazının farzı gibidir. Yalnızca niyet farklıdır. 
Yatsı namazının iki rekâtlık son sünneti, …III….namazının sünneti 
gibi kılınır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan numaralı yerlere, sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

I            II         III    

A) ikindi     öğle sabah

B) sabah     öğle ikindi

C) öğle    sabah ikindi

D) sabah     ikindi  öğle
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1. Yüce Yaradan (c.c.) ile doğrudan iletişim kur-
mak, onun kulu olmak insanın kendisini de-
ğerli hissetmesini sağlar, kişiye huzur ve mut-
luluk verir. Bizler bu ibadete başlarken
ellerimizi kaldırır, böylece dünyaya ait işleri ar-
kamızda bırakırız. Her gün yaptığımız bu iba-
det sayesinde dünyanın sıkıntılarından, meş-
galelerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşır,
rahatlar, huzur buluruz. Aynı zamanda bu iba-
det günlük yaşantımızı bir plan dahilinde dü-
zenlememize, zamanı en verimli şekilde de-
ğerlendirmemize olanak sağlar.

Verilen metnin aşağıdaki ibadet türlerin-
den hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Hacca gitmek

B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek

D) Namaz kılmak

2. Namaz, kurallarına uygun kılınmazsa bozulur
ve sahih yani geçerli olmaz. Bu sebeple nama-
zın hangi hâllerde bozulacağını her Müslü-
man’ın bilmesi gerekmektedir.

Namazın bozulmasına neden olan bu tür
durumlardan hangisi, aynı zamanda ab-
destin de bozulmasına neden olacaktır?

A) Namazda “ah”, “of” gibi sözler söylemek

B) Namazda başkası işitecek kadar gülmek

C) Namazın farzlarından birini terk etmek

D) Namazda selam vermek veya verilen selamı
almak

3. Bizler Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı
ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez
dinî bayram kutlarız. Her iki bayramda da bay-
ram namazı kılarız.

Bu namazlar hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Cemaatle kılınmaları gerekir

B) Senede iki kez, iki rekât olarak kılınır.

C) Bu namazlar için ezan okunmaz, kamet ge-
tirilmez.

D) Bayramın ikinci günü ve güneşin doğma-
sından yaklaşık 45-50 dakika önce kılınırlar.

4. 

Görseldeki hutbe;  bazı ibadet ve törenlerin 
yerine getirilmesi esnasında topluluğa karşı 
yapılan konuşmadır. Hutbede dinî, ahlaki, top-
lumsal konularda cemaat bilgilendirilir ve in-
sanlara öğüt verilir.

Buna göre hutbenin;

I. cuma,

II. bayram,

III. öğle

namazlarından hangilerinde yapıldığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III
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5. Cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, camiye gitmeye engel bir sağlık sorunu bulunmayan,
hürriyeti kısıtlanmamış, yolcu olmayan erkeklere farzdır. Müslümanlar, cuma namazı için çağrı yapılıp
ezan okunduğunda alışverişi, işlerini bırakır, Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek üzere camilere ko-
şarlar.

Bu durum aşağıda verilen ayetlerden hangisinin gereği olarak yerine getirilir?

A) “De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim.
Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı.
Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.” (Â’râf suresi, 188. ayet.)

B) “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran
bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb suresi, 45. ayet.

C) “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya
koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu elbette sizin için daha hayırlıdır.” Cuma suresi, 9.
ayet.

D) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıka-
yın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” Maide suresi, 6. ayet.

6. Camide cemaat, imamın arkasında düzgün bir şekilde saf tutar. Önce niyet edilir. İmam ve cemaat tek-
bir alıp ellerini kaldırır, sonra da bağlar. İmam ve cemaat sessizce Sübhâneke duasını okur. Bundan
sonra imam üç kere tekbir alır. İmam ve cemaat, ilk iki tekbirde ellerini kaldırır ancak bağlamadan yan-
lara bırakır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır. İmam içinden eûzü besmele çeker ve açıktan Fâti-
ha suresi ile Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okur. Cemaat bir şey okumadan sessizce imamı dinler. Son-
ra imamla birlikte rükû ve secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır. Ayaktayken imam açıktan Fâtiha
suresi ile Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okur. Sonrasında imam üç kere sesli olarak tekbir alır. Her tek-
birden sonra eller kaldırılır ancak bağlanmadan yanlara bırakılır.
Üçüncü tekbirden sonra imam “Allâhü ekber.” diyerek dördüncü tek-
biri alır. Rükû ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur, diğer namazlar-
da olduğu gibi Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve
Rabbenâ duaları okunur, selam verilir ve namaz tamamlanır.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden hangisinin kılınışı
açıklanmıştır?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı
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1. Yüce Yaradan (c.c.) ile doğrudan iletişim kur-
mak, onun kulu olmak insanın kendisini de-
ğerli hissetmesini sağlar, kişiye huzur ve mut-
luluk verir. Bizler bu ibadete başlarken
ellerimizi kaldırır, böylece dünyaya ait işleri ar-
kamızda bırakırız. Her gün yaptığımız bu iba-
det sayesinde dünyanın sıkıntılarından, meş-
galelerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşır,
rahatlar, huzur buluruz. Aynı zamanda bu iba-
det günlük yaşantımızı bir plan dahilinde dü-
zenlememize, zamanı en verimli şekilde de-
ğerlendirmemize olanak sağlar.

Verilen metnin aşağıdaki ibadet türlerin-
den hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Hacca gitmek

B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek

D) Namaz kılmak

2. Namaz, kurallarına uygun kılınmazsa bozulur
ve sahih yani geçerli olmaz. Bu sebeple nama-
zın hangi hâllerde bozulacağını her Müslü-
man’ın bilmesi gerekmektedir.

Namazın bozulmasına neden olan bu tür
durumlardan hangisi, aynı zamanda ab-
destin de bozulmasına neden olacaktır?

A) Namazda “ah”, “of” gibi sözler söylemek

B) Namazda başkası işitecek kadar gülmek

C) Namazın farzlarından birini terk etmek

D) Namazda selam vermek veya verilen selamı
almak

3. Bizler Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı
ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez
dinî bayram kutlarız. Her iki bayramda da bay-
ram namazı kılarız.

Bu namazlar hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Cemaatle kılınmaları gerekir

B) Senede iki kez, iki rekât olarak kılınır.

C) Bu namazlar için ezan okunmaz, kamet ge-
tirilmez.

D) Bayramın ikinci günü ve güneşin doğma-
sından yaklaşık 45-50 dakika önce kılınırlar.

4. 

Görseldeki hutbe;  bazı ibadet ve törenlerin 
yerine getirilmesi esnasında topluluğa karşı 
yapılan konuşmadır. Hutbede dinî, ahlaki, top-
lumsal konularda cemaat bilgilendirilir ve in-
sanlara öğüt verilir.

Buna göre hutbenin;

I. cuma,

II. bayram,

III. öğle

namazlarından hangilerinde yapıldığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III
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5. Cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, camiye gitmeye engel bir sağlık sorunu bulunmayan,
hürriyeti kısıtlanmamış, yolcu olmayan erkeklere farzdır. Müslümanlar, cuma namazı için çağrı yapılıp
ezan okunduğunda alışverişi, işlerini bırakır, Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek üzere camilere ko-
şarlar.

Bu durum aşağıda verilen ayetlerden hangisinin gereği olarak yerine getirilir?

A) “De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim.
Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı.
Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.” (Â’râf suresi, 188. ayet.)

B) “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran
bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb suresi, 45. ayet.

C) “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya
koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu elbette sizin için daha hayırlıdır.” Cuma suresi, 9.
ayet.

D) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıka-
yın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” Maide suresi, 6. ayet.

6. Camide cemaat, imamın arkasında düzgün bir şekilde saf tutar. Önce niyet edilir. İmam ve cemaat tek-
bir alıp ellerini kaldırır, sonra da bağlar. İmam ve cemaat sessizce Sübhâneke duasını okur. Bundan
sonra imam üç kere tekbir alır. İmam ve cemaat, ilk iki tekbirde ellerini kaldırır ancak bağlamadan yan-
lara bırakır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır. İmam içinden eûzü besmele çeker ve açıktan Fâti-
ha suresi ile Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okur. Cemaat bir şey okumadan sessizce imamı dinler. Son-
ra imamla birlikte rükû ve secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır. Ayaktayken imam açıktan Fâtiha
suresi ile Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okur. Sonrasında imam üç kere sesli olarak tekbir alır. Her tek-
birden sonra eller kaldırılır ancak bağlanmadan yanlara bırakılır.
Üçüncü tekbirden sonra imam “Allâhü ekber.” diyerek dördüncü tek-
biri alır. Rükû ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur, diğer namazlar-
da olduğu gibi Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve
Rabbenâ duaları okunur, selam verilir ve namaz tamamlanır.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden hangisinin kılınışı
açıklanmıştır?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı
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1. I.  Namaz; Allah’a (c.c.) imandan sonra yeri-
ne getirilmesi gereken ve İslam’ın şartla-
rından olan bir ibadettir

II. Namaz; tekbir ile başlayan, selam ile son
bulan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yapıp
öğrettiği belirli fiil, söz ve dualarla yerine
getirilen ibadetin adıdır.

III. Namaz; Kur’an-ı Kerim’de, salat kelime-
siyle ifade edilir.

Kâinatı, canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan 
Yüce Allah (c.c.), biz kullarına bazı ibadetleri 
emretmiştir.

Bunların içerisinde en önemlisi olan na-
maz ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan 
hangisi doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III

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

2. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin kapı-
sı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir
olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabile-
ceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahâbe, 
“Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap verir. Bunun
üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz
da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok 
eder.”…….buyurur. 

Bu hadisin anlamından yola çıkılarak aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Namaz kılan insan, günahlarından arınır.

B) Namaz, insanın güzel davranışlara yönel-
mesini, kötülüklerden uzak kalmasını sağ-
lar.

C) Namaz, insanın günahlardan arınmasına ve
affedilmesine imkan verir.

D) Namaz, bir insanın toplumdaki diğer insan-
lardan daha gururlu olmasını sağlar.

3. I. Erkeklerin göbekten diz kapağının altı-
na kadar, kadınların ise yüzleri, elleri ve 
ayakları dışında bütün bedenlerini ört-
meleri farzdır.

II. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve
batarken namaz kılınması mekruhtur.

Yukarıda verilen açıklamalar, namazın 
şartlarından hangileri ile ilgilidir?

I                           II

A) Hadesten Tahâret           İstikbâl-i Kıble

B) Setr-i Avret Vakit 

C) Necâsetten Tahâret        İstikbâl-i Kıble

D) Hadesten Tahâret           Niyet

4. Namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan
sonra namaz esnasında uyulması gereken bazı 
kurallar vardır. Bunlardan ilki namaza tekbirle

I.
başlamaktır. Namaz kılarken ayakta durmak ve

         II.
Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak gerekir. 

      III.

Namazda adabına uygun rükû ve secde yapıl-
malıdır. Namazın sonunda ise bir miktar otu-

IV.
rulması zorunludur. Bu şartlardan biri eksik 
olursa namaz geçersiz sayılır ve tekrar kılınma-
sı gerekir.

I. İftitah Tekbiri

II. Kıraat

III. Kıyam

IV. Kâde-i Âhire

Yukarıdaki açıklamada altı çizili olan söz-
cükler ile namazın şartları eşleştirmele-
rinden hangi ikisinin yer değiştirmesi ge-
rekir? 

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV
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5. 1. REKAT 2. REKAT 3. REKAT
Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Ara tekbir

Kunut duaları

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda hangi namazın kılınış şekli gösterilmiştir?

A) Vitir namazı

B) İkindi namazının farzı

C) Sabah namazının sünneti

D) Akşam namazının farzı

6. Dinimizde emredilen farz namazları; farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere iki grupta ele alabiliriz.
Buna göre tek tek her Müslüman’ın yerine getirmekle yükümlü oldu-
ğu namazlara "farz-ı ayn" namazlar denir. Tek tek her Müslüman, bu
namazları yerine getirmekle mükelleftir. Bir bölgede yaşayan Müslü-
manların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı
namazlara ise "farz-ı kifaye" namazlar denir.

Bu açıklamaya göre aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangi-
si doğrudur?

 Farz-ı ayn namazlar  Farz-ı kifaye namazlar

A) Cuma namazı Cenaze namazı

B) Cenaze namazı Sabah namazı

C) Teravih namazı Öğlen namazı

D Bayram namazı Kaza namazı
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1. I.  Namaz; Allah’a (c.c.) imandan sonra yeri-
ne getirilmesi gereken ve İslam’ın şartla-
rından olan bir ibadettir

II. Namaz; tekbir ile başlayan, selam ile son
bulan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yapıp
öğrettiği belirli fiil, söz ve dualarla yerine
getirilen ibadetin adıdır.

III. Namaz; Kur’an-ı Kerim’de, salat kelime-
siyle ifade edilir.

Kâinatı, canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan 
Yüce Allah (c.c.), biz kullarına bazı ibadetleri 
emretmiştir.

Bunların içerisinde en önemlisi olan na-
maz ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan 
hangisi doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III

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

2. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin kapı-
sı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir
olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabile-
ceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahâbe, 
“Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap verir. Bunun
üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz
da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok 
eder.”…….buyurur. 

Bu hadisin anlamından yola çıkılarak aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Namaz kılan insan, günahlarından arınır.

B) Namaz, insanın güzel davranışlara yönel-
mesini, kötülüklerden uzak kalmasını sağ-
lar.

C) Namaz, insanın günahlardan arınmasına ve
affedilmesine imkan verir.

D) Namaz, bir insanın toplumdaki diğer insan-
lardan daha gururlu olmasını sağlar.

3. I. Erkeklerin göbekten diz kapağının altı-
na kadar, kadınların ise yüzleri, elleri ve 
ayakları dışında bütün bedenlerini ört-
meleri farzdır.

II. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve
batarken namaz kılınması mekruhtur.

Yukarıda verilen açıklamalar, namazın 
şartlarından hangileri ile ilgilidir?

I                           II

A) Hadesten Tahâret           İstikbâl-i Kıble

B) Setr-i Avret Vakit 

C) Necâsetten Tahâret        İstikbâl-i Kıble

D) Hadesten Tahâret           Niyet

4. Namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan
sonra namaz esnasında uyulması gereken bazı 
kurallar vardır. Bunlardan ilki namaza tekbirle

I.
başlamaktır. Namaz kılarken ayakta durmak ve

         II.
Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak gerekir. 

      III.

Namazda adabına uygun rükû ve secde yapıl-
malıdır. Namazın sonunda ise bir miktar otu-

IV.
rulması zorunludur. Bu şartlardan biri eksik 
olursa namaz geçersiz sayılır ve tekrar kılınma-
sı gerekir.

I. İftitah Tekbiri

II. Kıraat

III. Kıyam

IV. Kâde-i Âhire

Yukarıdaki açıklamada altı çizili olan söz-
cükler ile namazın şartları eşleştirmele-
rinden hangi ikisinin yer değiştirmesi ge-
rekir? 

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV
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5. 1. REKAT 2. REKAT 3. REKAT
Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Ara tekbir

Kunut duaları

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda hangi namazın kılınış şekli gösterilmiştir?

A) Vitir namazı

B) İkindi namazının farzı

C) Sabah namazının sünneti

D) Akşam namazının farzı

6. Dinimizde emredilen farz namazları; farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere iki grupta ele alabiliriz.
Buna göre tek tek her Müslüman’ın yerine getirmekle yükümlü oldu-
ğu namazlara "farz-ı ayn" namazlar denir. Tek tek her Müslüman, bu
namazları yerine getirmekle mükelleftir. Bir bölgede yaşayan Müslü-
manların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı
namazlara ise "farz-ı kifaye" namazlar denir.

Bu açıklamaya göre aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangi-
si doğrudur?

 Farz-ı ayn namazlar  Farz-ı kifaye namazlar

A) Cuma namazı Cenaze namazı

B) Cenaze namazı Sabah namazı

C) Teravih namazı Öğlen namazı

D Bayram namazı Kaza namazı
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1. Herhangi bir vakit namazı kılınırken, ye-
rine getirilmesi zorunlu olan;

1. rükû,

2. secde,

3. iftitah Tekbiri,

4. kâde-i Âhire

şartların, namaz esnasındaki sıralanışı 
nasıldır?

A) 1-2-3-4 B) 3-2-1-4

C) 3-1-2-4 D) 4-3-2-1

2. Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde
tepeden tırnağa yıkanmaya boy abdesti veya
gusül denir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her 
Müslümanın bazı durumlarda boy abdesti al-
ması farzdır.

Bu abdestin farzları arasında;

I. ağzı suyla iyice çalkalayıp temizlemek,

II. burnu suyla güzelce temizlemek,

III. bütün vücudu yıkamak

uygulamalarından hangileri vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

3. -      Niyet etmek

- Ellerimizi toprağa sürerek yüzümüzü ve
kollarımızı mesh etmek

Yukarıda verilenler,

I. namaz,

II. abdest,

III. gusül abdesti,

IV. teyemmüm abdesti

ibadetlerinden hangisinin farzlarıdır?

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

4. Teyemmüm almak isteyen bir kimse önce te-
yemmüm abdesti almaya niyet eder. İki elini
toprağa sürer ve yüzünü mesh eder. Daha
sonra ellerini aynı şekilde toprağa sürer ve sol
eliyle sağ kolunu, sağ eliyle sol kolunu dirsek-
lere kadar mesh eder.

Bu abdest türü hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Abdest ya da boy abdesti yerine alınır.

B) Su ile alınan abdesti bozan her şey, bu ab-
destin bozulmasına sebep olmaz.

C) Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkâ-
nının olmadığı durumlarda, temiz toprak
veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürerek
alınan bir abdesttir.

D) Abdesti bozan bir durum olursa veya suyu
kullanmaya engel durum ortadan kalkarsa
teyemmüm bozulur.

5. Bu namazı kılmak vaciptir. Kılınışı akşam na-
mazının farzına benzer. Ancak ondan farklı
olarak üçüncü rekâtta Fâtiha’dan sonra Kur’an-ı 
Kerim’den bir bölüm okunur. Sonra eller kaldı-
rılır, “Allâhü ekber.” denilerek tekbir alınır. Tek-
birin ardından Kunut duaları okunur, rükû ve
secdeler yapılıp, akşam namazının farzı gibi ta-
mamlanır.

Metinde açıklanan namaz türü, hangi va-
kit namazından sonra kılınır?

A) Öğle namazı

B) İkindi namazı

C) Sabah namazı

D) Yatsı namazı
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6. Herhangi bir vakit namazı kılınırken;

I. “Allahu ekber.”

II. “Sübhâne rabbiye’l-azîm.”

III. “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.”

IV. “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.”

ifadelerinden hangisi rekatın en sonunda söylenir?

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

7. I. “Allâhü ekber.” denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

II. “Allâhü ekber.” denilerek rükûya eğilinir.

III. Kâde-i âhire denilen son oturuşta sırasıyla Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik ile
Rabbenâ duaları okunur.

Bir namazın kılınışı sırasında yukarıda verilen aşamalardan hangileri, kadın ve erkekler 
arasında farklı uygulamalar şeklinde yapılır?

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

8. 
Sabah namazı ................................. sünnet, ................................. farz 
olmak üzere toplam..........................rekâttır.

Öğle namazı ..................................... ilk sünnet, ................................... 
farz, iki de son sünnet olmak üzere ..........10....................... rekâttır.

İkindi namazı .............................. sünnet, ................................. farz ol-
mak üzere toplam........8........................rekâttır.

Akşam namazı .....................3............ farz, ................................. sünnet 
olmak üzere .........................toplam rekâttır.

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdaki rakamlar-
dan hangisi yazılamaz?

A) 2 B) 4 C) 13 D) 5
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1. Herhangi bir vakit namazı kılınırken, ye-
rine getirilmesi zorunlu olan;

1. rükû,

2. secde,

3. iftitah Tekbiri,

4. kâde-i Âhire

şartların, namaz esnasındaki sıralanışı 
nasıldır?

A) 1-2-3-4 B) 3-2-1-4

C) 3-1-2-4 D) 4-3-2-1

2. Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde
tepeden tırnağa yıkanmaya boy abdesti veya
gusül denir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her 
Müslümanın bazı durumlarda boy abdesti al-
ması farzdır.

Bu abdestin farzları arasında;

I. ağzı suyla iyice çalkalayıp temizlemek,

II. burnu suyla güzelce temizlemek,

III. bütün vücudu yıkamak

uygulamalarından hangileri vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

3. -      Niyet etmek

- Ellerimizi toprağa sürerek yüzümüzü ve
kollarımızı mesh etmek

Yukarıda verilenler,

I. namaz,

II. abdest,

III. gusül abdesti,

IV. teyemmüm abdesti

ibadetlerinden hangisinin farzlarıdır?

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

4. Teyemmüm almak isteyen bir kimse önce te-
yemmüm abdesti almaya niyet eder. İki elini
toprağa sürer ve yüzünü mesh eder. Daha
sonra ellerini aynı şekilde toprağa sürer ve sol
eliyle sağ kolunu, sağ eliyle sol kolunu dirsek-
lere kadar mesh eder.

Bu abdest türü hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Abdest ya da boy abdesti yerine alınır.

B) Su ile alınan abdesti bozan her şey, bu ab-
destin bozulmasına sebep olmaz.

C) Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkâ-
nının olmadığı durumlarda, temiz toprak
veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürerek
alınan bir abdesttir.

D) Abdesti bozan bir durum olursa veya suyu
kullanmaya engel durum ortadan kalkarsa
teyemmüm bozulur.

5. Bu namazı kılmak vaciptir. Kılınışı akşam na-
mazının farzına benzer. Ancak ondan farklı
olarak üçüncü rekâtta Fâtiha’dan sonra Kur’an-ı 
Kerim’den bir bölüm okunur. Sonra eller kaldı-
rılır, “Allâhü ekber.” denilerek tekbir alınır. Tek-
birin ardından Kunut duaları okunur, rükû ve
secdeler yapılıp, akşam namazının farzı gibi ta-
mamlanır.

Metinde açıklanan namaz türü, hangi va-
kit namazından sonra kılınır?

A) Öğle namazı

B) İkindi namazı

C) Sabah namazı

D) Yatsı namazı
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6. Herhangi bir vakit namazı kılınırken;

I. “Allahu ekber.”

II. “Sübhâne rabbiye’l-azîm.”

III. “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.”

IV. “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.”

ifadelerinden hangisi rekatın en sonunda söylenir?

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

7. I. “Allâhü ekber.” denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

II. “Allâhü ekber.” denilerek rükûya eğilinir.

III. Kâde-i âhire denilen son oturuşta sırasıyla Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik ile
Rabbenâ duaları okunur.

Bir namazın kılınışı sırasında yukarıda verilen aşamalardan hangileri, kadın ve erkekler 
arasında farklı uygulamalar şeklinde yapılır?

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

8. 
Sabah namazı ................................. sünnet, ................................. farz 
olmak üzere toplam..........................rekâttır.

Öğle namazı ..................................... ilk sünnet, ................................... 
farz, iki de son sünnet olmak üzere ..........10....................... rekâttır.

İkindi namazı .............................. sünnet, ................................. farz ol-
mak üzere toplam........8........................rekâttır.

Akşam namazı .....................3............ farz, ................................. sünnet 
olmak üzere .........................toplam rekâttır.

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdaki rakamlar-
dan hangisi yazılamaz?

A) 2 B) 4 C) 13 D) 5
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1. Her vakit namazının niyeti diğerinden farklıdır.

Aşağıda verilen vakit namazlarından
hangisinin hem kılınışı hem de niyeti di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Sabah namazının sünneti

B) Akşam namazının sünneti

C) Öğle namazının son sünneti

D) Yatsı namazının ilk sünneti

2. Niyetten sonra imam açıktan, cemaat de onun
peşinden gizlice “Allâhü ekber.” diyerek tekbir
alır ve ellerini kaldırıp sonra da bağlar. İmam
ve cemaat sessizce Sübhâneke duasını, “Ve
celle senâük.” ifadesiyle beraber okur. Daha
sonra eller kaldırılmadan imam bir tekbir daha
alır. Bu tekbirden sonra Allâhümme Salli ve Al-
lâhümme Bârik duaları okunur. Eller kaldırıl-
madan imam üçüncü bir tekbir daha alır ve
bundan sonra sessizce bu namaza özel bir dua
okunur. Bu duayı  bilmeyenler Kunut dualarını, 
onu da bilmeyenler Rabbenâ dualarını okuya-
bilirler. Son olarak eller kaldırılmadan imamla
birlikte bir tekbir daha alınır, “Esselâmü aley-
küm verahmetullah.” denilerek sağa ve sola se-
lam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden
hangisinin kılınışı açıklanmıştır?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı

3. Başkalarına namaz kıldıran kişiye imam, ima-
ma uyarak namaz kılanlara da cemaat denir.
Cemaatle namaz, namazın bir imama uyularak
beraberce kılınması demektir.

Buna  göre;

I. cuma,

II. bayram,

III. teravih,

IV. vitir

namazlarından hangilerinin cemaatle kı-
lınması şarttır?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) III ve IV

4. Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua nite-
liğinde olan bir namazdır. Bir Müslüman vefat
ettiği zaman onun cenaze namazını o bölge-
deki müminlerin bir kısmının mutlaka kılması
gerekir. Bu durumda diğerlerinden sorumlu-
luk kalkar. Ancak eğer ölen Müslüman’ın cena-
ze namazını hiç kimse kılmazsa bu durumda
farz yerine getirilmemiş olur ve o yerleşim ye-
rinde yaşayan Müslümanların tamamı bundan
sorumlu olur.

Metne göre cenaze namazının hükmü ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Kaza namazıdır.

B) Vacip olan bir ibadettir.

C) Nafile namaz türlerindendir.

D) Farz-ı kifâye olan bir ibadettir.
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5. 

Farz Namazlar

I. II. III.

Vacip Namazlar Nafile Namazlar

NAMAZLAR

Yukarıdaki şemada numaralandırılan boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

             I                                          II                               III              

A) Cuma namazı Vitir namazı     Teheccüt namazı

B) Vitir namazı Teheccüt namazı      Cuma namazı          

C) Teheccüt namazı Cuma namazı         Vitir namazı    

D) Vitir namazı Cuma namazı          Teheccüt namazı      

6. - Her selamdan sonra Hz. Peygambere salâvat getirilir.

- Bu  namazı kılmak için oruç tutmak şart değildir. Hastalık, yolculuk vb. sebeplerle oruç tutamayanla-
rın da bu namazı kılması sünnettir.

- İki rekâtta bir selam verilerek de dört rekâtta bir selam verilerek de
kılınabilir. İki rekâtta bir selam verildiğinde sabah namazının sünne-
ti gibi, dört rekâtta bir selam verildiğinde de ikindi namazının sün-
neti gibi kılınır.

Verilen bilgiler aşağıdaki namaz türlerinden hangisine ait-
tir?

A) Teravih namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı
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NAMAZ

1. Her vakit namazının niyeti diğerinden farklıdır.

Aşağıda verilen vakit namazlarından
hangisinin hem kılınışı hem de niyeti di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Sabah namazının sünneti

B) Akşam namazının sünneti

C) Öğle namazının son sünneti

D) Yatsı namazının ilk sünneti

2. Niyetten sonra imam açıktan, cemaat de onun
peşinden gizlice “Allâhü ekber.” diyerek tekbir
alır ve ellerini kaldırıp sonra da bağlar. İmam
ve cemaat sessizce Sübhâneke duasını, “Ve
celle senâük.” ifadesiyle beraber okur. Daha
sonra eller kaldırılmadan imam bir tekbir daha
alır. Bu tekbirden sonra Allâhümme Salli ve Al-
lâhümme Bârik duaları okunur. Eller kaldırıl-
madan imam üçüncü bir tekbir daha alır ve
bundan sonra sessizce bu namaza özel bir dua
okunur. Bu duayı  bilmeyenler Kunut dualarını, 
onu da bilmeyenler Rabbenâ dualarını okuya-
bilirler. Son olarak eller kaldırılmadan imamla
birlikte bir tekbir daha alınır, “Esselâmü aley-
küm verahmetullah.” denilerek sağa ve sola se-
lam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Metinde aşağıdaki namaz türlerinden
hangisinin kılınışı açıklanmıştır?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı

3. Başkalarına namaz kıldıran kişiye imam, ima-
ma uyarak namaz kılanlara da cemaat denir.
Cemaatle namaz, namazın bir imama uyularak
beraberce kılınması demektir.

Buna  göre;

I. cuma,

II. bayram,

III. teravih,

IV. vitir

namazlarından hangilerinin cemaatle kı-
lınması şarttır?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) III ve IV

4. Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua nite-
liğinde olan bir namazdır. Bir Müslüman vefat
ettiği zaman onun cenaze namazını o bölge-
deki müminlerin bir kısmının mutlaka kılması
gerekir. Bu durumda diğerlerinden sorumlu-
luk kalkar. Ancak eğer ölen Müslüman’ın cena-
ze namazını hiç kimse kılmazsa bu durumda
farz yerine getirilmemiş olur ve o yerleşim ye-
rinde yaşayan Müslümanların tamamı bundan
sorumlu olur.

Metne göre cenaze namazının hükmü ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Kaza namazıdır.

B) Vacip olan bir ibadettir.

C) Nafile namaz türlerindendir.

D) Farz-ı kifâye olan bir ibadettir.
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5. 

Farz Namazlar

I. II. III.

Vacip Namazlar Nafile Namazlar

NAMAZLAR

Yukarıdaki şemada numaralandırılan boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

             I                                          II                               III              

A) Cuma namazı Vitir namazı     Teheccüt namazı

B) Vitir namazı Teheccüt namazı      Cuma namazı          

C) Teheccüt namazı Cuma namazı         Vitir namazı    

D) Vitir namazı Cuma namazı          Teheccüt namazı      

6. - Her selamdan sonra Hz. Peygambere salâvat getirilir.

- Bu  namazı kılmak için oruç tutmak şart değildir. Hastalık, yolculuk vb. sebeplerle oruç tutamayanla-
rın da bu namazı kılması sünnettir.

- İki rekâtta bir selam verilerek de dört rekâtta bir selam verilerek de
kılınabilir. İki rekâtta bir selam verildiğinde sabah namazının sünne-
ti gibi, dört rekâtta bir selam verildiğinde de ikindi namazının sün-
neti gibi kılınır.

Verilen bilgiler aşağıdaki namaz türlerinden hangisine ait-
tir?

A) Teravih namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Cenaze namazı
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1. Sünnet-i müekkede: Hz. Peygamberin farz ve
vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk
ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir Hz. Peygam-
beri örnek alarak sünnet-i müekkedeyi yerine
getirenler Allah (c.c.) katında hoş karşılanır, öv-
güye lâyık görülür, sevap kazanır. Terk edenler
cezaya ve günaha çarptırılmasa da dinen kına-
nır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sün-
net-i müekkede olarak kabul edilen dav-
ranışlar arasında yer almaz?

A) Cuma namazı kılmak

B) Namazları cemaatle kılmak

C) Sabah namazının sünnetini kılmak

D) Öğle namazının ilk ve son sünnetlerini kıl-
mak

2. …….Çünkü Yüce Allah’a iman eden bir mü-
min, namaz kılarak O’nu hatırlar, O’na hamd 
eder ve övgüsünü dile getirir. O’nun yüceliği 
karşısında eğilir, O’na olan inancını ve saygısı-
nı gösterir. Kulluk görevini yerine getirir. Ken-
disine verdiği sayısız nimetlere karşı şükreder. 
Böylece Yüce Allah’ın rızasını kazanır.

Metinden yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Namaz, imanın bir göstergesidir.

B) Namaz, daha önceki peygamberlere ve üm-
metlerine emredilmemiştir.

C) Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuru-
na çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir.

D) Vaktinde kılınan namaz ibadetlerin en fazi-
letlisi olarak görülmüştür.

3. -  Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

- Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.

- Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.

Yukarıda verilen açıklamalarda, nama-
zın;

I. Vakit,

II. Setr-i Avret,

III. İstikbâl-i Kıble,

IV. Necâsetten Tahâret

şartlarından hangisine değinilmemiştir?

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

4. -   Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.

- Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koy-
mak.

- Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını
okuyacak kadar oturmak.

Verilen açıklamalar arasında namazın rü-
künlerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Rükû

B) Secde

C) İftitah Tekbiri

D) Kâde-i Âhire
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5. Peygamber Efendimizin mübarek torunları Hasan ile Hüseyin, câmi avlusunda durmuş; şadırvandan
abdest alan yaşlıca bir adamı seyrediyorlardı. Hasan bir ara kardeşi Hüseyin`e:

— Bak dedi, dirseklerini iyice yıkamadı.

— Evet görüyorum, bazı yerler kuru kalıyor.

— Bunu ona söylemeliyiz, abdest sırasında yıkanması farz olan yerlerde iğne ucu kadar kuru bir yer
kalsa abdest olmaz, abdest olmayınca tabiî namaz da olmaz.

— Ama nasıl söyleyeceğiz? İşte bak, ayaklarında da aynı ihmali yaptı. Parmak aralarını ovuşturmadı, 
suyu topuklarına değdirmedi bile. Haydi gidip kendisine söyleyelim. Hüseyin:

— Bir dakika, diye kardeşini durdurdu. O bizden çok yaşlı. Söylersek utanabilir. Yahut çocuk olduğu-
muz için bizi dinlemeyebilir. Onu kırmadan yanlışını anlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Birden aklı-
na geldi:

— Tamam, dedi sevinçle; buldum! Adama yaklaştı. Saygı dolu bir sesle:

— Efendim, dedi, sizden bir ricamız var.

— Söyleyin bakalım çocuklar.

— Biz henüz çocuk sayılırız. Şuradan abdest alırken başımızda dursanız da yanlışlarımızı söyleseniz. 
Adam memnun memnun güldü:

— Tabiî, dedi. Başlayın bakalım. İki kardeş abdest almaya başladılar. Adam dikkatle bakıyor, bir yanlış 
bulmaya çalışıyor, ama bulamıyordu. Kendi abdestini düşündü. Hasan ile Hüseyin gibi dikkat gös-
termediğini anladı. Abdestleri bitince saçlarını okşadı:

— Yanlış sizde değil çocuklar bende, dedi. Kusurlu benim. Yanlışımı yüzüme vurmadan bu kadar na-
zikçe düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık ben de sizler gibi abdest alacağım.

Yukarıda anlatılan olaydan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bir doğruyu bilmek,  onu başkalarını kırmadan, darıltmadan anlatabilmekden daha önemlidir.

B) İnsanlara bir şeyler öğretme veya gösterme adına onları kırmamalı ve üzmemeliyiz.

C) Güzel şekilde davranılarak anlatılan güzel hakikatler gönüllerde daha çok yer edinebilir.

D) Abdest alırken farzlardan birinin yerine getirilmemesi abdestin ve
dolayısıyla o abdest ile yapılan ibadetin de kabul edilmemesine
neden olur.
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1. Sünnet-i müekkede: Hz. Peygamberin farz ve
vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk
ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir Hz. Peygam-
beri örnek alarak sünnet-i müekkedeyi yerine
getirenler Allah (c.c.) katında hoş karşılanır, öv-
güye lâyık görülür, sevap kazanır. Terk edenler
cezaya ve günaha çarptırılmasa da dinen kına-
nır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sün-
net-i müekkede olarak kabul edilen dav-
ranışlar arasında yer almaz?

A) Cuma namazı kılmak

B) Namazları cemaatle kılmak

C) Sabah namazının sünnetini kılmak

D) Öğle namazının ilk ve son sünnetlerini kıl-
mak

2. …….Çünkü Yüce Allah’a iman eden bir mü-
min, namaz kılarak O’nu hatırlar, O’na hamd 
eder ve övgüsünü dile getirir. O’nun yüceliği 
karşısında eğilir, O’na olan inancını ve saygısı-
nı gösterir. Kulluk görevini yerine getirir. Ken-
disine verdiği sayısız nimetlere karşı şükreder. 
Böylece Yüce Allah’ın rızasını kazanır.

Metinden yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Namaz, imanın bir göstergesidir.

B) Namaz, daha önceki peygamberlere ve üm-
metlerine emredilmemiştir.

C) Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuru-
na çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir.

D) Vaktinde kılınan namaz ibadetlerin en fazi-
letlisi olarak görülmüştür.

3. -  Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

- Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.

- Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.

Yukarıda verilen açıklamalarda, nama-
zın;

I. Vakit,

II. Setr-i Avret,

III. İstikbâl-i Kıble,

IV. Necâsetten Tahâret

şartlarından hangisine değinilmemiştir?

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

4. -   Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.

- Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koy-
mak.

- Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını
okuyacak kadar oturmak.

Verilen açıklamalar arasında namazın rü-
künlerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Rükû

B) Secde

C) İftitah Tekbiri

D) Kâde-i Âhire
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5. Peygamber Efendimizin mübarek torunları Hasan ile Hüseyin, câmi avlusunda durmuş; şadırvandan
abdest alan yaşlıca bir adamı seyrediyorlardı. Hasan bir ara kardeşi Hüseyin`e:

— Bak dedi, dirseklerini iyice yıkamadı.

— Evet görüyorum, bazı yerler kuru kalıyor.

— Bunu ona söylemeliyiz, abdest sırasında yıkanması farz olan yerlerde iğne ucu kadar kuru bir yer
kalsa abdest olmaz, abdest olmayınca tabiî namaz da olmaz.

— Ama nasıl söyleyeceğiz? İşte bak, ayaklarında da aynı ihmali yaptı. Parmak aralarını ovuşturmadı, 
suyu topuklarına değdirmedi bile. Haydi gidip kendisine söyleyelim. Hüseyin:

— Bir dakika, diye kardeşini durdurdu. O bizden çok yaşlı. Söylersek utanabilir. Yahut çocuk olduğu-
muz için bizi dinlemeyebilir. Onu kırmadan yanlışını anlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Birden aklı-
na geldi:

— Tamam, dedi sevinçle; buldum! Adama yaklaştı. Saygı dolu bir sesle:

— Efendim, dedi, sizden bir ricamız var.

— Söyleyin bakalım çocuklar.

— Biz henüz çocuk sayılırız. Şuradan abdest alırken başımızda dursanız da yanlışlarımızı söyleseniz. 
Adam memnun memnun güldü:

— Tabiî, dedi. Başlayın bakalım. İki kardeş abdest almaya başladılar. Adam dikkatle bakıyor, bir yanlış 
bulmaya çalışıyor, ama bulamıyordu. Kendi abdestini düşündü. Hasan ile Hüseyin gibi dikkat gös-
termediğini anladı. Abdestleri bitince saçlarını okşadı:

— Yanlış sizde değil çocuklar bende, dedi. Kusurlu benim. Yanlışımı yüzüme vurmadan bu kadar na-
zikçe düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık ben de sizler gibi abdest alacağım.

Yukarıda anlatılan olaydan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bir doğruyu bilmek,  onu başkalarını kırmadan, darıltmadan anlatabilmekden daha önemlidir.

B) İnsanlara bir şeyler öğretme veya gösterme adına onları kırmamalı ve üzmemeliyiz.

C) Güzel şekilde davranılarak anlatılan güzel hakikatler gönüllerde daha çok yer edinebilir.

D) Abdest alırken farzlardan birinin yerine getirilmemesi abdestin ve
dolayısıyla o abdest ile yapılan ibadetin de kabul edilmemesine
neden olur.
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NAMAZ

1. Bu vakit namazın, dört rekâtlık sünnetinde di-
ğer namazlardan farklı olarak ilk oturuşta “Et-
tehiyyâtü” duasından sonra “Allâhümme salli
ve Allâhüme barik” duası okunur.

Verilen açıklama;

I. yatsı,

II. ikindi,

III. öğle

namazlarından hangilerine aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

2. 

Namazın görseldeki şartı yerine getirilir-
ken aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
üç kez tekrar edilerek söylenir?

A) “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.”

B) “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” 

C) “Semiallâhü limen hamideh.”

D) “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.”

3. I. “Sübhâneke” duası

II. Fâtiha suresi

III. “Ettehiyyâtü” duası

IV. "Allâhümme salli” ve “Allâhümme barik”
duaları

Yukarıda verilen dua ve surelerden han-
gisi mutlaka her vakit namazın her reka-
tında okunur?

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

4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), abdestin nasıl
alınacağını bizlere hem anlatmış hem de uy-
gulamalı olarak öğretmiştir.

Allah Resulü’nün (s.a.v.) öğrettiği şekilde
abdest alınırken;

I. önce sağ, sonra sol ayak topuklarla bir-
likte yıkanır,

II. eller ıslatılarak sağ elin içiyle baş mesh
edilir yani sıvazlanır,

III. sağ avuca su alınarak burna üç kere su
verilir ve burun güzelce temizlenir,

uygulamalarının en baştan sona doğru 
sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) III-I-II

C) III-II-I D) I-III-II
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5. 
1. REKAT 2. REKAT 3. REKAT 4. REKAT

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, SalliBarik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda, günde beş vakit olarak kılınan;

I. sabah,

II. öğle,

III. ikindi,

IV. yatsı

namazlarından hangilerinin farzının kılınışı anlatılmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve IV D II, III ve IV

6. I. Ardından, “Semiallâhü limen hamideh.” denilerek rükûdan
kalkılır ve ayakta, “Rabbenâ leke’l-hamd.” denilir.

II. Ayakta okuma bittikten sonra “Allahu ekber.” denilerek rükû
yapılır. Rükûda üç kez, “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” denir.

III. “Allahu ekber.” denilerek secde yapılır. Üç kez “Sübhâne rabbi-
ye’l-a’lâ.” denir. “Allahu ekber.” denilerek oturulur ve ikinci kez
secde yapılır.

uygulamaların en baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) II-I-III

C) III-II-I D) I-III-II
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4948

TEST

NAMAZ

1. Bu vakit namazın, dört rekâtlık sünnetinde di-
ğer namazlardan farklı olarak ilk oturuşta “Et-
tehiyyâtü” duasından sonra “Allâhümme salli
ve Allâhüme barik” duası okunur.

Verilen açıklama;

I. yatsı,

II. ikindi,

III. öğle

namazlarından hangilerine aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

2. 

Namazın görseldeki şartı yerine getirilir-
ken aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
üç kez tekrar edilerek söylenir?

A) “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.”

B) “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” 

C) “Semiallâhü limen hamideh.”

D) “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.”

3. I. “Sübhâneke” duası

II. Fâtiha suresi

III. “Ettehiyyâtü” duası

IV. "Allâhümme salli” ve “Allâhümme barik”
duaları

Yukarıda verilen dua ve surelerden han-
gisi mutlaka her vakit namazın her reka-
tında okunur?

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

4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), abdestin nasıl
alınacağını bizlere hem anlatmış hem de uy-
gulamalı olarak öğretmiştir.

Allah Resulü’nün (s.a.v.) öğrettiği şekilde
abdest alınırken;

I. önce sağ, sonra sol ayak topuklarla bir-
likte yıkanır,

II. eller ıslatılarak sağ elin içiyle baş mesh
edilir yani sıvazlanır,

III. sağ avuca su alınarak burna üç kere su
verilir ve burun güzelce temizlenir,

uygulamalarının en baştan sona doğru 
sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) III-I-II

C) III-II-I D) I-III-II
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5. 
1. REKAT 2. REKAT 3. REKAT 4. REKAT

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

İlk oturuş

Ettehiyyâtü

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, SalliBarik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda, günde beş vakit olarak kılınan;

I. sabah,

II. öğle,

III. ikindi,

IV. yatsı

namazlarından hangilerinin farzının kılınışı anlatılmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve IV D II, III ve IV

6. I. Ardından, “Semiallâhü limen hamideh.” denilerek rükûdan
kalkılır ve ayakta, “Rabbenâ leke’l-hamd.” denilir.

II. Ayakta okuma bittikten sonra “Allahu ekber.” denilerek rükû
yapılır. Rükûda üç kez, “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” denir.

III. “Allahu ekber.” denilerek secde yapılır. Üç kez “Sübhâne rabbi-
ye’l-a’lâ.” denir. “Allahu ekber.” denilerek oturulur ve ikinci kez
secde yapılır.

uygulamaların en baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) II-I-III

C) III-II-I D) I-III-II
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NAMAZ

1. Namaz kılarken dikkat etmemiz gereken bazı
durumlar vardır. Bu durumların gerçekleşmesi
durumunda namazımız bozulur ve namazı
tekrar kılmamız gerekir.

Açıklamada geçen durumlara aşağıdaki-
lerden hangisi örnek olarak gösterile-
mez?

A) Namazda konuşmak

B) Kıble yönünden ayrılmamak

C) Namazın farzlarından birini yerine getirme-
mek

D) Dışarıdan bakıldığında kişinin namaz kıldığı 
anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar
yapmak

2. I. Namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den
yeterli miktarda sure veya ayetler oku-
maktır.

II. Namaz kılan kimsenin, bir miktar Kur’an
okuması farzdır.

III. Okunacak miktar mutlaka çok sayıda
ayet ya da uzun bir sure olmalıdır.

IV. Kıraat, namazda ayakta iken yapılır.

Namazın içindeki farzlardan (şartlar) biri 
olan “kıraat” hakkındaki açıklamada, nu-
maralandırılan cümlelerden hangisinde 
bilgi yanlışı vardır?

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

3. Ramazan ayına mahsus bir namaz olan
Teravih namazı ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde genellikle yirmi rekât olarak kı-
lınmaktadır.

B) Yalnızca erkekler için kılınması sünnet olan
bir namazdır.

C) Cemaatle kılmak daha çok sevap olsa da bu
namaz tek başına da kılınabilir.

D) Ramazan ayı boyunca yatsı namazının son
sünnetinden sonra vitir namazından önce
kılınır.

4. Yalnızca sabah ezanı okunurken, iki defa,
“Namaz uykudan hayırlıdır.” manasına ge-
len hangi ifade söylenir?

A) Lâ ilâhe illâllah!

B) Hayye ale’s – salah.

C) Hayye ale’l – felâh.

D) Es salâtü hayrün mine’n – nevm.

5. I. Sabah namazının sünneti

II. İkindi namazının sünneti

III. Yatsı namazının farzı

IV. Yatsı namazının ilk sünneti

Yukarıda verilen namazlardan hangi iki-
sinin kılınışları aynı, sadece niyetleri fark-
lıdır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV
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6. 

Tek başına kılınan 
namazlar

Hem tek başına hem 
de cemaatle kılınan 

namazlar

Cemaatle kılınması 
zorunlu olan namazlar

 Yukarıdaki şemada numaralandırılan boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

             I                                          II                               III              

A) Cuma namazı Teravih namazı     Teheccüt namazı

B) Teravih namazı Teheccüt namazı      Cuma namazı          

C) Teheccüt namazı Cuma namazı         Teravih namazı    

D) Teravih namazı Cuma namazı          Teheccüt namazı      

7. 1. REKAT 2. REKAT
Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda hangi namazın kılınış şekli verilmiş ola-
maz?

A) Sabah namazının farzı

B) Akşam namazının sünneti

C) İkindi namazının sünneti

D) Öğle namazının son sünneti
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5150

TEST

NAMAZ

1. Namaz kılarken dikkat etmemiz gereken bazı
durumlar vardır. Bu durumların gerçekleşmesi
durumunda namazımız bozulur ve namazı
tekrar kılmamız gerekir.

Açıklamada geçen durumlara aşağıdaki-
lerden hangisi örnek olarak gösterile-
mez?

A) Namazda konuşmak

B) Kıble yönünden ayrılmamak

C) Namazın farzlarından birini yerine getirme-
mek

D) Dışarıdan bakıldığında kişinin namaz kıldığı 
anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar
yapmak

2. I. Namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den
yeterli miktarda sure veya ayetler oku-
maktır.

II. Namaz kılan kimsenin, bir miktar Kur’an
okuması farzdır.

III. Okunacak miktar mutlaka çok sayıda
ayet ya da uzun bir sure olmalıdır.

IV. Kıraat, namazda ayakta iken yapılır.

Namazın içindeki farzlardan (şartlar) biri 
olan “kıraat” hakkındaki açıklamada, nu-
maralandırılan cümlelerden hangisinde 
bilgi yanlışı vardır?

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

3. Ramazan ayına mahsus bir namaz olan
Teravih namazı ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde genellikle yirmi rekât olarak kı-
lınmaktadır.

B) Yalnızca erkekler için kılınması sünnet olan
bir namazdır.

C) Cemaatle kılmak daha çok sevap olsa da bu
namaz tek başına da kılınabilir.

D) Ramazan ayı boyunca yatsı namazının son
sünnetinden sonra vitir namazından önce
kılınır.

4. Yalnızca sabah ezanı okunurken, iki defa,
“Namaz uykudan hayırlıdır.” manasına ge-
len hangi ifade söylenir?

A) Lâ ilâhe illâllah!

B) Hayye ale’s – salah.

C) Hayye ale’l – felâh.

D) Es salâtü hayrün mine’n – nevm.

5. I. Sabah namazının sünneti

II. İkindi namazının sünneti

III. Yatsı namazının farzı

IV. Yatsı namazının ilk sünneti

Yukarıda verilen namazlardan hangi iki-
sinin kılınışları aynı, sadece niyetleri fark-
lıdır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. 

Tek başına kılınan 
namazlar

Hem tek başına hem 
de cemaatle kılınan 

namazlar

Cemaatle kılınması 
zorunlu olan namazlar

 Yukarıdaki şemada numaralandırılan boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

             I                                          II                               III              

A) Cuma namazı Teravih namazı     Teheccüt namazı

B) Teravih namazı Teheccüt namazı      Cuma namazı          

C) Teheccüt namazı Cuma namazı         Teravih namazı    

D) Teravih namazı Cuma namazı          Teheccüt namazı      

7. 1. REKAT 2. REKAT
Niyet

İftitah tekbiri

Sübhâneke

Eûzü Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Besmele

Fâtiha suresi

Zammı sure

Rükû

Secde

Son oturuş

Ettehiyyâtü, Salli- Barik

Rabbenâ duaları

Selam

Yukarıdaki tabloda hangi namazın kılınış şekli verilmiş ola-
maz?

A) Sabah namazının farzı

B) Akşam namazının sünneti

C) İkindi namazının sünneti

D) Öğle namazının son sünneti
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1. Her peygamber gibi Hz. Zekeriya (a.s.) da in-
sanları, Allah’ın (c.c.) emirlerine samimiyetle
bağlı kalmaya, kötülüklerden, her türlü haksız-
lık ve adaletsizlikten uzak durmaya çağırmıştır.

Onunla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Soyu, Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır

B) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, İsrailoğullarına
gönderilmiş peygamberlerden biridir.

C) Hz. Süleyman (a.s.) zamanında yapılan, kut-
sal bir mabet olan Beytü’l-Makdis’e uzun yıl-
lar hizmet etmiş ve burada insanlara nasi-
hatlarda bulunmuştur.

D) Allah (c.c.) tarafından peygamberlikle gö-
revlendirilince de Mekke ve çevresindeki in-
sanları Allah’ın (c.c.) emirlerine uymaya da-
vet etmiştir.

2. 

Hz. Zekeriya (a.s.), İsrâiloğullarına Yüce Allah’ın 
varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve ya-
saklarını bildirmek için gönderilen bir pey-
gamberdir. Peygamber olmadan önce Bey-
tü’l-Makdis’e hizmet etmek için çalışmıştır. 
Beytü’l-Makdis ise görseldeki Mescid-i Ak-
sa’nın diğer bir adıdır. Müslümanlar Medine'ye 
hicretten sonra bir müddet buraya yönelerek 
namazlarını kılmışlardır.

Açıklamada geçen Mescid-i Aksa günü-
müzde hangi kentin sınırları içinde yer al-
maktadır?

A) Roma B) Kudüs

C) Mekke D) Medine

3. 
Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını bil-
medin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi,

4. O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdı-
rıyordu.

5. Ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprak-
ları gibi paramparça yapıverdi.

Yukarıdaki tabloda hangi sureyi oluştu-
ran ayetlerin anlamları verilmiştir?

A) Fil suresi B) Yasin suresi

C) Fatiha suresi D) İhlas suresi

4. Namazda okunabilecek kısa surelerden biri
olan Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş
ayetten oluşur(I). Fillerle donatılmış ordusuyla
Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin 
ve ordusunun helak edilişinden bahsettiği için
sure bu adı almıştır(II). Bu suredeki olayın Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olduğu dö-
nemde yaşandığını, Yüce Allah; Ebrehe’nin or-
dusunu nasıl helak ettiğini, müşriklerin tuzak-
larını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların
taşıdığı taşlarla fil ordusunu perişan ettiğini
bildirmiştir(III). Mekkelilerin yakından bildiği
bu olay hatırlatılarak Allah’a (c.c.) ve emirlerine 
karşı çıkanlar uyarılmıştır(IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan
cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Hz. Zekeriya (a.s.), yaşamını insanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırarak ve Kudüs’teki mabette ibadet
ederek geçiriyordu. Geçimini sağlamak için ise marangozluk yapıyordu. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hiç ço-
cuğu olmamıştı. Bu yüzden ihtiyarlık çağına geldiğinde ileride kavminin Allah’ın (c.c.) yolundan sap-
masından korktu ve Yüce Allah’tan kavmini sapmaktan koruyacak bir oğul istedi. Gizli bir sesle Yüce
Allah’a bunun için yalvardı ve şöyle dua etti:…………….

Metnin sonuna aşağıda verilen ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A)  “...Rabb’im, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum
olur?..” Meryem suresi, 8. ayet.

B) “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım
ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu
hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” Meryem suresi, 5-6. ayetler.

C) “Zekeriya, ‘Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver.’, dedi. Allah da, ‘Senin işare-
tin, sapasağlam olduğun halde insanlarla üç gün üç gece konuşamamandır.’ dedi. Derken Zekeriya
ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara ‘Sabah akşam Al-
lah’ı tespih edin.’ diye işaret etti.” Meryem suresi, 10-11. ayetler.

D) “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, ha-
yır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindey-
diler.” Enbiya suresi, 90. ayet.

6. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasının üzerinden fazla bir zaman geçmedi. Yüce Allah (c.c.), onun duasını ka-
bul etti. Allah (c.c.) ona, adını da belirlediği bir oğlu olacağını müjdeledi. Böylece Hz. Zekeriya’ya (a.s.),
doğacak oğlunun adı bildirilmiş oldu. Çünkü onun çocuğunun adını bizzat Allah (c.c.) belirlemişti.
Ancak kendisine bu ilahi bilgi geldiğinde Hz. Zekeriya (a.s.) çok şaşırdı. Hayretler içinde kalan Hz. Ze-
keriya (a.s.) şaşkınlık içerisinde, “...Rabb’im, hanımım kısır ve ben de
ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur?..” 
Meryem suresi, 8. ayet. diyerek Allah’a (c.c.) durumunu arz etti. Hâl-
buki her şeyi yaratan, yaşatan, bütün varlıklara ve kâinata düzen ve-
ren Allah (c.c.) için bu kolaydı. O, dilediği zaman, her şeyi yapabile-
cek güce sahiptir.

Metinde açıklanan Hz. Zekeriya’nın (a.s.) aynı zamanda ken-
disi gibi peygamber olan oğlunun adı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Davud (a.s.)

B) Hz. Yahya (a.s.)

C) Hz. Nuh (a.s.)

D) Hz. Süleyman (a.s)
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1. Her peygamber gibi Hz. Zekeriya (a.s.) da in-
sanları, Allah’ın (c.c.) emirlerine samimiyetle
bağlı kalmaya, kötülüklerden, her türlü haksız-
lık ve adaletsizlikten uzak durmaya çağırmıştır.

Onunla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Soyu, Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır

B) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, İsrailoğullarına
gönderilmiş peygamberlerden biridir.

C) Hz. Süleyman (a.s.) zamanında yapılan, kut-
sal bir mabet olan Beytü’l-Makdis’e uzun yıl-
lar hizmet etmiş ve burada insanlara nasi-
hatlarda bulunmuştur.

D) Allah (c.c.) tarafından peygamberlikle gö-
revlendirilince de Mekke ve çevresindeki in-
sanları Allah’ın (c.c.) emirlerine uymaya da-
vet etmiştir.

2. 

Hz. Zekeriya (a.s.), İsrâiloğullarına Yüce Allah’ın 
varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve ya-
saklarını bildirmek için gönderilen bir pey-
gamberdir. Peygamber olmadan önce Bey-
tü’l-Makdis’e hizmet etmek için çalışmıştır. 
Beytü’l-Makdis ise görseldeki Mescid-i Ak-
sa’nın diğer bir adıdır. Müslümanlar Medine'ye 
hicretten sonra bir müddet buraya yönelerek 
namazlarını kılmışlardır.

Açıklamada geçen Mescid-i Aksa günü-
müzde hangi kentin sınırları içinde yer al-
maktadır?

A) Roma B) Kudüs

C) Mekke D) Medine

3. 
Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını bil-
medin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi,

4. O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdı-
rıyordu.

5. Ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprak-
ları gibi paramparça yapıverdi.

Yukarıdaki tabloda hangi sureyi oluştu-
ran ayetlerin anlamları verilmiştir?

A) Fil suresi B) Yasin suresi

C) Fatiha suresi D) İhlas suresi

4. Namazda okunabilecek kısa surelerden biri
olan Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş
ayetten oluşur(I). Fillerle donatılmış ordusuyla
Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin 
ve ordusunun helak edilişinden bahsettiği için
sure bu adı almıştır(II). Bu suredeki olayın Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olduğu dö-
nemde yaşandığını, Yüce Allah; Ebrehe’nin or-
dusunu nasıl helak ettiğini, müşriklerin tuzak-
larını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların
taşıdığı taşlarla fil ordusunu perişan ettiğini
bildirmiştir(III). Mekkelilerin yakından bildiği
bu olay hatırlatılarak Allah’a (c.c.) ve emirlerine 
karşı çıkanlar uyarılmıştır(IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan
cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Hz. Zekeriya (a.s.), yaşamını insanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırarak ve Kudüs’teki mabette ibadet
ederek geçiriyordu. Geçimini sağlamak için ise marangozluk yapıyordu. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hiç ço-
cuğu olmamıştı. Bu yüzden ihtiyarlık çağına geldiğinde ileride kavminin Allah’ın (c.c.) yolundan sap-
masından korktu ve Yüce Allah’tan kavmini sapmaktan koruyacak bir oğul istedi. Gizli bir sesle Yüce
Allah’a bunun için yalvardı ve şöyle dua etti:…………….

Metnin sonuna aşağıda verilen ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A)  “...Rabb’im, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum
olur?..” Meryem suresi, 8. ayet.

B) “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım
ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu
hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” Meryem suresi, 5-6. ayetler.

C) “Zekeriya, ‘Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver.’, dedi. Allah da, ‘Senin işare-
tin, sapasağlam olduğun halde insanlarla üç gün üç gece konuşamamandır.’ dedi. Derken Zekeriya
ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara ‘Sabah akşam Al-
lah’ı tespih edin.’ diye işaret etti.” Meryem suresi, 10-11. ayetler.

D) “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, ha-
yır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindey-
diler.” Enbiya suresi, 90. ayet.

6. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasının üzerinden fazla bir zaman geçmedi. Yüce Allah (c.c.), onun duasını ka-
bul etti. Allah (c.c.) ona, adını da belirlediği bir oğlu olacağını müjdeledi. Böylece Hz. Zekeriya’ya (a.s.),
doğacak oğlunun adı bildirilmiş oldu. Çünkü onun çocuğunun adını bizzat Allah (c.c.) belirlemişti.
Ancak kendisine bu ilahi bilgi geldiğinde Hz. Zekeriya (a.s.) çok şaşırdı. Hayretler içinde kalan Hz. Ze-
keriya (a.s.) şaşkınlık içerisinde, “...Rabb’im, hanımım kısır ve ben de
ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur?..” 
Meryem suresi, 8. ayet. diyerek Allah’a (c.c.) durumunu arz etti. Hâl-
buki her şeyi yaratan, yaşatan, bütün varlıklara ve kâinata düzen ve-
ren Allah (c.c.) için bu kolaydı. O, dilediği zaman, her şeyi yapabile-
cek güce sahiptir.

Metinde açıklanan Hz. Zekeriya’nın (a.s.) aynı zamanda ken-
disi gibi peygamber olan oğlunun adı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Davud (a.s.)

B) Hz. Yahya (a.s.)

C) Hz. Nuh (a.s.)

D) Hz. Süleyman (a.s)

014

1564



TEST6

5454

TEST

1. Hz. Meryem’in (a.s.) eğitimi ve bakımıyla Hz.
Zekeriya (a.s.) ilgilenmiştir. Hz. Meryem (a.s.) if-
fetiyle, Yüce Allah’a olan itaatiyle tüm inanan-
lara örnek olmuştur. Ayrıca Hz. Muhammed
(s.a.v.) “Kendi döneminin en hayırlı kadını Mer-
yem’dir.” sözüyle Hz. Meryem’e (a.s.) olan övgü-
sünü dile getirmiştir.

Verilen açıklamada geçen Hz. Meryem
(a.s.) aşağıdaki peygamberlerden hangi-
sinin annesidir?

A) Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Musa (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.)

D) Hz. İbrahim (a.s.)

2. Yemen Valisi Ebrehe, ticaretin merkezi olan
Mekke’ye alternatif olması ve Hristiyanlığın ya-
yılması amacıyla San’a’ya büyük bir kilise yap-
tırır. Çeşitli ülkelerde propaganda yaparak in-
sanları buraya davet eder. Fakat yeterli ilgiyi
göremeyince Mekke’de bulunan Kâbe’yi yık-
mak ister. Kendisinin de başında olduğu, filler-
le güçlendirilmiş bir orduyla Mekke’ye doğru
yol alır. Kâbe’nin sahibi olan Yüce Allah buna
izin vermez. Kocaman fillere karşı küçücük
ebabil kuşlarını görevlendirir ve ebabil kuşları
fil ordusunun üzerine taş yağdırır. Böylece Eb-
rehe’nin ordusu helak olur.

Bu olay tarihte aşağıdaki isimlerden han-
gisi ile bilinir?

A) Hakem Olayı

B) Fil Vak’ası

C) Kerbela Vak’ası

D) Cahiliye Dönemi

3. Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

2. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

3. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

4. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.

5. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

Yukarıdaki tabloda karışık halde verilen 
Fil suresine ait ayetlerin, en baştan sona 
doğru okunuş sırası nasıldır?

A) 1-2-3-4-5 B) 1-3-4-5-2

C) 1-3-5-2-4 D) 2-1-3-5-4

4. - Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz’e ve
Müslümanlara baskı, işkence ve zulmünün yo-
ğun olarak arttığı bir dönemde inmiştir.

- Bu olayın o dönem içinde anlatılması güç
gösterisinde olanların hakikat karşısında nasıl
hezimete uğradıkları açısından önemlidir.
Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatı-
larak Allah’a (c.c.) ve emirlerine karşı çıkanlar
uyarılmıştır.

- Bu sureden Müslümanların çıkarması gere-
ken bazı mesajlar vardır. Yüce Allah’a ve O’nun
kutsal değerlerine savaş açanlar, ne kadar güç-
lü görünürlerse görünsünler amaçlarını ger-
çekleştiremeyeceklerdir. İnananlar karşılaştık-
ları her türlü güçlükte bu bilinçle hareket
etmeli, mutlak galibin Allah (c.c.) olduğunu
unutmamalıdır.

Yukarıda verilen açıklamaların aşağıdaki 
surelerden hangisi ile ilgili olduğu söyle-
nebilir?

A) Fil suresi B) Bakara suresi

C) Kureyş suresi D) İhlas suresi
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5. Fil suresi, Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz’e ve Müslümanlara baskı, işkence ve zulmünün yoğun
olarak arttığı bir dönemde inmiştir. Bu olayın o dönem içinde anlatılması güç gösterisinde olanların
hakikat karşısında nasıl hezimete uğradıkları açısından önemlidir.

Açıklamada geçen sure, aşağıda karışık halde verilen ayetlerden hangisi ile başlar?

A) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

B) Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

C) Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.

D) Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

6. 

I. Ancak onun beklediği olmadı. İnsanlar gene yüzyıllardır kutsal kabul ettikleri Kâbe’ye gitmeye
devam ettiler. Bunun üzerine Ebrehe, ordusuyla Mekke’ye doğru harekete geçti. Amacı Kâbe’yi
yıkmaktı.

II. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) doğumundan bir süre önceydi. Habeşistan’ın Yemen Valisi Eb-
rehe’nin en önemli amaçlarından biri, Hristiyanlığı bölgede yaymaktı. Ebrehe bunun için çalış-
malar yaptı. Ancak, insanların akın akın Mekke’deki Kâbe’ye gittiklerini gördü. Bunu, amacının
önünde bir engel gördü. Hemen çalışmalara başlayıp büyük ve ihtişamlı bir kilise yaptırdı. Böy-
lece insanların, Kâbe’ye değil de kendi yaptırdığı kiliseyi ziyarete geleceğini düşündü.

III. Ebrehe, görseldeki ordusuyla Mekke’ye yaklaşınca ordunun en 
önünde bulunan fil durdu ve yere çöktü. Ebrehe ve adamları
ne kadar zorladılarsa da fili yerden kaldıramadılar. Mekke’ye
gitmeyen fil, Yemen’e doğru döndürüldüğünde ise hemen
yola devam ediyordu. Ebrehe ve adamları bu duruma bir an-
lam veremediler ve şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bileme-
diler. Tam bu sırada gökyüzünde sürü sürü kuşlar belirdi. Bu
kuşlar, gagalarındaki ve ayaklarındaki taşları Ebrehe’nin ordu-
suna attılar. Öldürücü nitelikteki bu taşlar, Ebrehe ve ordusunu
perişan etti. Askerlerin çoğu öldü. Ebrehe ise yaralı olarak zor
kurtuldu. Ancak Yemen’e dönünce de öldü.

Fil suresinde anlatılan olayların gerçekleşme sırası nasıldır?

A) I-II-III B) II-I-III C) III-II-I D) III-I-II
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1. Hz. Meryem’in (a.s.) eğitimi ve bakımıyla Hz.
Zekeriya (a.s.) ilgilenmiştir. Hz. Meryem (a.s.) if-
fetiyle, Yüce Allah’a olan itaatiyle tüm inanan-
lara örnek olmuştur. Ayrıca Hz. Muhammed
(s.a.v.) “Kendi döneminin en hayırlı kadını Mer-
yem’dir.” sözüyle Hz. Meryem’e (a.s.) olan övgü-
sünü dile getirmiştir.

Verilen açıklamada geçen Hz. Meryem
(a.s.) aşağıdaki peygamberlerden hangi-
sinin annesidir?

A) Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Musa (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.)

D) Hz. İbrahim (a.s.)

2. Yemen Valisi Ebrehe, ticaretin merkezi olan
Mekke’ye alternatif olması ve Hristiyanlığın ya-
yılması amacıyla San’a’ya büyük bir kilise yap-
tırır. Çeşitli ülkelerde propaganda yaparak in-
sanları buraya davet eder. Fakat yeterli ilgiyi
göremeyince Mekke’de bulunan Kâbe’yi yık-
mak ister. Kendisinin de başında olduğu, filler-
le güçlendirilmiş bir orduyla Mekke’ye doğru
yol alır. Kâbe’nin sahibi olan Yüce Allah buna
izin vermez. Kocaman fillere karşı küçücük
ebabil kuşlarını görevlendirir ve ebabil kuşları
fil ordusunun üzerine taş yağdırır. Böylece Eb-
rehe’nin ordusu helak olur.

Bu olay tarihte aşağıdaki isimlerden han-
gisi ile bilinir?

A) Hakem Olayı

B) Fil Vak’ası

C) Kerbela Vak’ası

D) Cahiliye Dönemi

3. Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

2. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

3. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

4. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.

5. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

Yukarıdaki tabloda karışık halde verilen 
Fil suresine ait ayetlerin, en baştan sona 
doğru okunuş sırası nasıldır?

A) 1-2-3-4-5 B) 1-3-4-5-2

C) 1-3-5-2-4 D) 2-1-3-5-4

4. - Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz’e ve
Müslümanlara baskı, işkence ve zulmünün yo-
ğun olarak arttığı bir dönemde inmiştir.

- Bu olayın o dönem içinde anlatılması güç
gösterisinde olanların hakikat karşısında nasıl
hezimete uğradıkları açısından önemlidir.
Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatı-
larak Allah’a (c.c.) ve emirlerine karşı çıkanlar
uyarılmıştır.

- Bu sureden Müslümanların çıkarması gere-
ken bazı mesajlar vardır. Yüce Allah’a ve O’nun
kutsal değerlerine savaş açanlar, ne kadar güç-
lü görünürlerse görünsünler amaçlarını ger-
çekleştiremeyeceklerdir. İnananlar karşılaştık-
ları her türlü güçlükte bu bilinçle hareket
etmeli, mutlak galibin Allah (c.c.) olduğunu
unutmamalıdır.

Yukarıda verilen açıklamaların aşağıdaki 
surelerden hangisi ile ilgili olduğu söyle-
nebilir?

A) Fil suresi B) Bakara suresi

C) Kureyş suresi D) İhlas suresi
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5. Fil suresi, Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz’e ve Müslümanlara baskı, işkence ve zulmünün yoğun
olarak arttığı bir dönemde inmiştir. Bu olayın o dönem içinde anlatılması güç gösterisinde olanların
hakikat karşısında nasıl hezimete uğradıkları açısından önemlidir.

Açıklamada geçen sure, aşağıda karışık halde verilen ayetlerden hangisi ile başlar?

A) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

B) Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

C) Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.

D) Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

6. 

I. Ancak onun beklediği olmadı. İnsanlar gene yüzyıllardır kutsal kabul ettikleri Kâbe’ye gitmeye
devam ettiler. Bunun üzerine Ebrehe, ordusuyla Mekke’ye doğru harekete geçti. Amacı Kâbe’yi
yıkmaktı.

II. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) doğumundan bir süre önceydi. Habeşistan’ın Yemen Valisi Eb-
rehe’nin en önemli amaçlarından biri, Hristiyanlığı bölgede yaymaktı. Ebrehe bunun için çalış-
malar yaptı. Ancak, insanların akın akın Mekke’deki Kâbe’ye gittiklerini gördü. Bunu, amacının
önünde bir engel gördü. Hemen çalışmalara başlayıp büyük ve ihtişamlı bir kilise yaptırdı. Böy-
lece insanların, Kâbe’ye değil de kendi yaptırdığı kiliseyi ziyarete geleceğini düşündü.

III. Ebrehe, görseldeki ordusuyla Mekke’ye yaklaşınca ordunun en 
önünde bulunan fil durdu ve yere çöktü. Ebrehe ve adamları
ne kadar zorladılarsa da fili yerden kaldıramadılar. Mekke’ye
gitmeyen fil, Yemen’e doğru döndürüldüğünde ise hemen
yola devam ediyordu. Ebrehe ve adamları bu duruma bir an-
lam veremediler ve şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bileme-
diler. Tam bu sırada gökyüzünde sürü sürü kuşlar belirdi. Bu
kuşlar, gagalarındaki ve ayaklarındaki taşları Ebrehe’nin ordu-
suna attılar. Öldürücü nitelikteki bu taşlar, Ebrehe ve ordusunu
perişan etti. Askerlerin çoğu öldü. Ebrehe ise yaralı olarak zor
kurtuldu. Ancak Yemen’e dönünce de öldü.

Fil suresinde anlatılan olayların gerçekleşme sırası nasıldır?

A) I-II-III B) II-I-III C) III-II-I D) III-I-II
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