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1. Ramazan On Bir ayın sultanıdır. Bu ayı değerli kılan 
nedenlerden birisi Kur’an’ın bu ayda vahyedilmeye 
başlanmasıdır. Ayrıca bu ay içinde bin aydan daha 
hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi yer alır. Hz. 
Muhammed “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan 
umarak Kadir Gecesini değerlendirirse geçmiş gü-
nahları bağışlanır.” buyurmuştur. Ramazan ayına 
sağlıklı bir şekilde ulaşan, gerekli şartları taşıyan 
Müslümanların bu ayda oruç tutmaları farzdır. Ayın 
sonunda kutlanan kurban bayramı Allah’ın Müslü-
manlara hediyesidir.

	 Ramazan	ayı	 ile	 ilgili	 verilen	bilgilerden	hangi-
sinde	yanlışlık	yapılmıştır?
A) Kur’an’ın bu ayda vahyedilmesi

B) Kurban bayramının kutlanması

C) Farz olan orucun tutulması

D) Kadir gecesinin bulunması

2. Konuşma adabına uygun davranmanın ilk şartı doğ-
ru sözlü olmak, yalandan uzak durmaktır. Konuşur-
ken kırıcı olmadan, kötü sözler kullanmadan derdi-
mizi anlatmalıyız. Topluluk içinde kulaktan kulağa 
konuşmaktan kaçınmalıyız. Günlük hayatta konuş-
malarımıza nasıl dikkat ediyorsak sosyal medyada-
ki konuşmalarımıza da dikkat etmeliyiz. Yalan, iftira, 
küfür, hakaret içeren cümleler kurmamalıyız.

	 Selim	 arkadaşlarına	 iletişim	 ve	 konuşma	 ada-
bıyla	 ilgili	 bir	 metin	 hazırladı.	 Metnin	 sonunu	
verilen	 seçeneklerden	 hangisiyle	 tamamlarsa	
konuşma	adabına	uygun	olmayan	bir	bilgiyle	ta-
mamlamış	olur?
A) Sosyal medyada yazdıklarımızdan ve paylaştık-

larımızdan sorumluyuz.

B) Her ortamda ailemizi temsil ettiğimizi unutma-
malı, terbiyemizi yansıtmalıyız.

C) Sanal ortam da olsa bu tür yanlış ifadelerden 
kaçınmalıyız.

D) İnsanlar bizi tanımadıkları için istediğimiz şekil-
de yazabiliriz.

3. 
  Göklerin ve yerin yaratılması
	 Gece ve gündüzün oluşumu
	 Rüzgâr ve bulutların hareket etmesi
	 Gemilerin denizlerde yüzmesi
	 Yağmurla toprağın canlanması 

 Tüm bunlar evrendeki düzene işaret eden örnekler-
dir. 

	 Verilen	 bilgilerden	 çıkarılabilecek	 en	 kapsamlı 
sonuç	hangisidir?
A) Rüzgâr ve bulutların hareketi düzenin bir parça-

sıdır 

B) Gece ve gündüz oluşumu Allah’ın varlığının 
delillerindendir

C) Kuruyan toprak yağmurla hayat bulur 

D) Evrende bir düzen vardır

4. 

Rıza

Tuna

Umut

Taha

Hz. Lokman oğluna verdiği 
öğütlerle tanınır

Tıp ilmiyle uğraşmış bilge bir 
kişidir

Kur’an’da kendi adında sure 
bulunmaktadır.

Hz. Lokman balığın karnından 
dua ederek kurtulmuştur

Selim

Ahmet

Ali

Mehmet

	 Hz.Lokman	 hakkında	 bilgi	 veren	 öğrencilerden	
hangisi	yanlışlık	yapmıştır?
A) Ahmet

B) Selim

C) Ali

D) Mehmet
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5. Mekke’de Kureyş kabilesinin en asil kadınların-
dan olan Hz. Hatice, ağır başlı güzel ahlaklıydı. Bu 
yüzden kendisi temiz, saf anlamına gelen ‘Tahire’ 
olarak anılırdı. Mekke’de ticaretle meşgul olan Hz. 
Hatice kendisine gelen evlilik tekliflerinin tümünü 
reddetmiştir. Ticari bir takım faaliyetler neticesinde 
Peygamber efendimizi tanımış ve onun dürüst bir 
insan olduğunu anlayınca onunla evlenmek istemiş 
ve Peygamberimize evlilik teklifini Meysere ile gön-
dermiştir.

	 Bu	durum	Hz.	Hatice’nin	Peygamberimizle	olan	
evliliğinde	hangi	hususa	önem	verdiğini	göster-
mektedir?
A) Ticaretle meşgul olan bir insan olmasına

B) Dürüst ve ahlaklı olmasına

C) Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olmasına

D) Çalışkan bir insan olmasına

6. Peygamberimizin oğlu İbrahim henüz On Sekiz ay-
lıkken hayata gözlerini yummuş, bu durum Peygam-
berimizi çok üzmüş ve göz yaşlarını tutamamıştır. 
Bunun üzerine sahabilerden bazıları, sen de mi ağ-
lıyorsun deyince Peygamberimiz şöyle demiştir;

 ‘Bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir. 
Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söy-
leriz. Ey İbrahim biz senin aramızdan ayrılışından 
dolayı çok hüzünlüyüz.’

	 Peygamberimizin	oğlu	İbrahim’in	vefatı	üzerine	
göstermiş	olduğu	tavırdan	hangisi	çıkarılamaz?
A) Peygamberimizin evlat sevgisi

B) Peygamberimizin başına gelen sıkıntılara karşı 
sabrı

C) Peygamberlerin de imtihan  olabileceği

D) Peygamberimizin oğlunun vefatına dayanama-
yıp isyan ettiği

7. 
 * Zor durumda kalınca Allah’ın yardımını istemek için
 * Yaratıcımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi 

göstermek için
 * Dünya ve ahiret nimetlerine kavuşabilmek için 
 * Hata ve günahlarımızın affedilmesi için
 * Hastalandığımızda şifa bulmak için

	 İfadelerini	kullanan	Nisa,	kendisine	sorulan	han-
gi	soruyu	cevaplamıştır?
A) Dua etmek önemli midir?

B) Nasıl dua etmeliyiz?

C) Niçin dua etmeliyiz?

D) Duada neler istenir?

8. Peygamber Efendimiz;  “Müminlerin iman bakımın-
dan en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin 
en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davra-
nanınızdır.” buyurarak eşine iyi davranmanın güzel 
ahlakın göstergelerinden biri olduğunu vurgulamış-
tır. Aynı şekilde ev işlerinde ailesine yardımcı ol-
muştur. Kendi söküğünü dikmiş, hayvanların sütünü 
sağmıştır. 

	 Bu	durum,	aile	hayatında	bize	hangi	hususta	ör-
nek	oluşturur?
A) Ailede eşlerin birbirlerine karşı olan tutumlarında

B) Dede ve torun ilişkilerinde

C) Anne baba ve çocuk ilişkisinde

D) Yakın akrabalarla olan ilişkilerde

9. 
	 Oruca başlama vakti
	 Orucun bitiş vakti
	 Oruç için gece yemek yeme zamanı
	 Ramazanda verilen vacip sadaka

	 Ramazan	ayı	ve	oruçla	ilgili	kavramlar	hangi	se-
çenekte	doğru	olarak	sıralanmıştır?
A) İftar-imsak-sahur-fitre

B) İmsak-iftar-sahur-fitre

C) Sahur-imsak-iftar-fitre

D) İmsak-sahur-fitre-iftar

10. 
 I. “Diş kirası” Ramazanda misafire verilen değeri 

gösterir
 II. Minareler arasına asılan mahyalar, görsel şöle-

ni tamamlar
 III. “ Tekne orucu” çocukların oruçla tanışmalarını 

sağlar
 IV. Ramazan manileri ve Ramazan davulu bu aya 

has güzelliklerdendir.
	 Verilen	bilgilerden	kaç	 tanesi	kültürümüzde	ra-

mazan	 ve	 oruçla	 ilgili	 geleneklerimize	 örnek	
gösterilebilir?
A) 1  B) 2

C) 3  D) 4
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11. Mekkeli gençlerden biri olan Ebu’l-As Peygambe-
rimizin kızlarından biri olan Zeynep’le evlenmek 
istemiş ve Peygamberimizden Zeynep’i istemiştir. 
Bunun üzerine Peygamberimiz kızı Zeynep’in fikrini 
alarak karar vermiştir.

 Aynı şekilde Hz. Ali de Peygamberimizin kızı Fatı-
ma’yı istediğinde Hz. Fatıma’nın görüşünü alarak 
olumlu cevap vermiş ve kızı Fatıma’yı Ali ile evlen-
dirmiştir.

	 Bu	 durum	 Peygamberimizin	 aile	 içi	 ilişkilerde	
daha	çok	neyi	benimsediğini	göstermektedir?
A) Aile bireylerinin fikirlerine önem verdiğini

B) Kızlarını herkesten daha çok sevdiğini

C) Aile ile ilgili kararları sadece kızlarına danışarak 
verdiğini

D) Kızlarının evlilik kararlarını kimseye danışma-
dan verdiğini

12. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
 1. De ki: O Allah birdir.
 2. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye 

muhtaç değil)’dir.
 3. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

	 İhlas	suresinin	anlamını	okuyarak;
 I. Bir ve tek olduğu
 II. Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
 III. Doğmamış ve doğurmamış olduğu
 IV. Evreni yoktan var ettiği 

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?
A) I-II-III  B) II-III                

C) III-IV  D) I-II 

13. Peygamber Efendimiz bir gün torunlarını kucağına 
almış onlarla oynuyor ve şakalaşıyordu. O sırada 
Temimli Akra b. Hâbis isimli bir sahabi onları izliyor-
du. Dede ile torunu arasındaki bu durumu şaşkınlık-
la karşıladı ve “Benim on çocuğum var ama hiçbi-
rini öpmedim.” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunun 
üzerine “Allah senin kalbinden merhamet (acıma) 
duygusunu söküp almışsa, ben ne yapayım?’’ dedi 
ve “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” bu-
yurdu.

	 Bu	 durum	 Peygamberimizin	 torunlarıyla	 olan	
ilişkisinde	hangi	davranışının	ön	plana	çıktığını	
gösterir?
A) Ciddiyet ve disiplin

B) Disiplin ve sevgi

C) Sevgi ve merhamet

D) Empati ve saygı

14. 
Semi

Tekvin

BasarKudret

	 Şekilde	yer	alan	Allah’ın	isimleri	ile	seçenekler-
de	verilen	anlamlar	eşleştirildiğinde	hangisi	dı-
şarda	kalır?
A) Allah her şeyi duyar.

B) Allah her şeyi görür.

C) Allah her şeyi bilir 

D) Allah her şeyin yaratıcısıdır

15. Çalışma ortamında, yolda, sokakta, okulda, sosyal 
hayatta uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu 
kurallara nezaket kuralları denir.  

	 Verilen	seçeneklerden	hangisi	nezaket	kuralları-
na	uyan	bireyin	davranışlarına	örnek	gösterile-
mez?
A) Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmaz

B) Hastalanan komşusunu ziyaret eder

C) Öğretmeniyle karşılaşınca hal hatır sorar

D) Kopya çeken arkadaşına destek olur
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16. Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
 – İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? 

Resûl-i	Ekrem:
 “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese 

selâm vermendir” buyurdu. (Buhârî, Îmân 20;)
	 Verilen	 	 Hadis-i	 Şerif	 selamlaşmanın	 ne	 kadar	

önemli	olduğunu	bizlere		hatırlatmaktadır.	Buna	
göre	 seçeneklerden	 hangisi	 selamlaşmanın	
önemine	örnek	gösterilemez?
A) Sınıfa gelince arkadaşlarımıza selam vermek

B) Konuşmadığımız kişiye selam vermemek

C) Yolda karşılaşınca öğretmenimize selam vermek

D) Eve girince evdekilere selam vermek

17. 
 ( ) Farz olan oruç Ramazan Ayında tutulur.
 ( ) Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. 
 ( ) Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu 

aydadır.
 ( ) Oruç hem beden hem de malla yapılan bir 

ibadettir.
		 Ramazan	ayı	ve	oruçla	ilgili	verilen	bilgileri	doğ-

ru	ya	da	yanlış	şeklinde	sıralarsak	seçenekler-
den	hangisine	ulaşabiliriz?
A) D-D-D-Y

B) D-D-Y-D

C) D-Y-D-Y

D) Y-Y-D-D

18. 
	 Hükümdar ve peygamberdi
	 Güzel sesiyle Zebur’u okurdu
	 Yılın yarısını oruçlu geçirirdi
	 Zırh yaparak geçinirdi

	 Verilen	özellikler	hangi	peygambere	aittir?
A) Hz. Îsâ 

B) Hz. Mûsâ

C) Hz. Dâvud

D) Hz. Sâlih

19. 
 I. Allah’ın görmek için göze işitmek için kulağa 

ihtiyacı yoktur
 II. Allah sonsuz ve sınırsız bilgisiyle olacakları 

önceden bilir
 III. Allah bir şeyin olmasını istediğinde ona ol der, 

o da olur
 IV. Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır

	 Verilen	bilgilerden	hangileri	doğrudur?
A) I-II- IV

B) II-III-IV

C) I-II-III

D) I-II-III-IV

20. 

Rıza

Tuna

Umut

Taha

Besmele çekerek yemeğe başlarım

Tabağıma yiyebileceğim kadar 
yemek alırım 

Tabağımda kalan yemekleri çöpe 
atarım

Sağ elimle yerim, ağzımda lokma 
varken konuşmam

	 Sofra	adabına	uygun	olmayan	yanlış	bilgi	hangi	
öğrenciye	aittir?
A) Rıza  B) Tuna

C) Taha  D) Umut

Katkılarından dolayı
Isparta Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne

teşekkür ederiz...


