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1. 

Sude

Ahlak; mizaç, huy, tabiat anla-
mına gelir.

İnsanlarda bulunan iyi, kötü 
tüm özellikleri kapsar.

Davranışlarımızla ahlak anlayı-
şımız arasında uyum bulunmaz.

Ahlakı güzel olan kişinin davra-
nışları da güzel olur.

    
 
	 Öğrencilerden	 hangisi	 ahlak	 hakkında	 verilen	

bilgilerde	yanlışlık	yapmıştır?
A) Aslı

B) Semih

C) Sude

D) Ümit

2. Hz. Muhammed, insanlar arasında sevgi bağlarını 
kuvvetlendiren davranışlarda örnek olmuştur. Se-
lamlaşmanın yaygınlaşmasını istemiş, hediyeleş-
meyi teşvik etmiştir. Küsleri barıştırmış, tebessüm 
etmenin sadaka olduğunu belirtmiştir. Çocuklara 
olan sevgisini hal hatır sorarak, hediyeler vererek, 
onlarla şakalaşarak göstermiştir.

	 Verilen	 bilgiler	 doğrultusunda	 seçeneklerden	
hangisine	ulaşılamaz?	
A) Hz. Muhammed insanlar için en güzel örnektir.

B) Ahlaki ilkeleri yaşamak değil bilmek gerekir.

C) Hz. Muhammed ahlaki ilkeleri yaşayan bir ör-
nektir.

D) Hz. Muhammed sevgisini davranışlarıyla göster-
miştir.

3. Allah (c.c) insanlar arasında yardımlaşmanın ve da-
yanışmanın yaygınlaşması için bazı ibadetleri em-
retmiştir. Zekât, sadaka, kurban, fıtır sadakası gibi 
ibadetler bunlardandır. Kur’an-ı Kerim yardımlaş-
manın iyilikler konusunda olması gerektiğini kötü-
lükte yardımlaşmanın doğru olmadığını dile getirir. 
Yardımlaşmada esas sebep Allah’ın rızasını kazan-
mak olmalıdır. Gösteriş amacıyla ve kibirlenerek ya-
pılan yardımların Allah katında hiçbir önemi yoktur. 
Yardım edilen kişiye nazik davranılmalı, yapılan yar-
dım başa kakılmamalıdır.

	 Verilen	 bilgilerden	 yola	 çıkarak	 hangi	 ayet	 ko-
nuyla	doğrudan	ilişkili	değildir?
 A)  İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve 

düşmanlık üzere yardımlaşmayın.(Maide-2)

B) Mallarını Allah yolunda harcayan sonrada har-
cadıklarını başa kakmayan gönül incitmeyen-
lerin, Rableri katında mükâfatları vardır.(Baka-
ra-262)

C) Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği 
için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi 
aleyhine işlemiş olur.(Fussılat-46)

D) Ey iman edenler! Allaha ve ahiret gününe inan-
madığı  halde gösteriş olsun diye malını harca-
yan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve 
gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.(Bakara 
-264) 

4. 
	  
			Hz. Hacer’in oğludur.
  Zemzem onunla anılır.
  Kabe’nin yapımında babasına 

yardım eder.

	 Verilen	 bilgilerde	 bahsedilen	 peygamber	 kim-
dir?
A) Hz. İsmail

B) Hz. Yunus

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Yusuf
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5.	 Verilen	 seçeneklerden	 hangisi	 Hz.	 Muham-
med’in	insani	yönüne	örnek	gösterilemez?
A) Kur’an-ı Kerim-i açıklaması

B) Yemesi, içmesi, uyuması

C) Evlenip çocuk sahibi olması

D) Mescidin yapımında çalışması

6.  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,
1.  De ki: Sabahın Rabb’ine sığınırım,
2.  Yarattığı şeylerin şerrinden,
3.  Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4.  Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5.  Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. 

	 Felak	sûresinin	anlamını	okuyan	bir	kişi	verilen	
bilgilerden	hangisine	ulaşamaz?
A) Bütün kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız.

B) Hased eden (kıskanç) kişiden kötülük görebiliriz.

C) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır.

D) Büyücülerin şerrinden Allah’a sığınırız.

7.	 Bir	müslüman	için	ahiret	hayatının	aşamalarının	
sıralanışı	 hangi	 seçenekte	 doğru	 olarak	 veril-
miştir?
A) Kıyamet-ba’s-mahşer-mizan-cennet

B) Kıyamet-mahşer-ba’s-mizan-cennet

C) Kıyamet-ba’s-mizan-mahşer-cennet

D) Ba’s-kıyamet-mizan-mahşer-cennet

8. Ahlaki davranışlarda en güzel örnek olan Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) adalet konusunda da insanlara ör-
nek olmuştur. Onun hayatı cahiliye toplumunda yay-
gın olan adaletsizlik ve zulümlerle mücadele ederek 
geçmiştir. Hayatının her alanında daima adaleti, adil 
hüküm vermeyi esas almıştır. Aile hayatında, insan-
lar arası münasebetlerinde, şahitlik esnasında ada-
letli olmanın önemini anlatmıştır.

	 Verilen	şıklardan	hangisi	Hz.	Muhammed’in	ada-
letiyle	ilgili	davranışına	örnek	gösterilemez?
A) Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa cezasını veri-

rim, demesi

B) Doğruluktan ayrılmayın çünkü doğruluk cennete 
götürür, uyarısı

C) Amcası Abbas esir edildiğinde fidye almadan 
bırakmak isteyenlere itiraz etmesi

D) Peygamber olmadan önce “Erdemliler Birliğin-
de” yer alması

9. Mekke’nin fetih günü... Bir adam Resulullah’ın yanı-
na yaklaştı. Korku ve heyecandan titriyordu. Resu-
lullah da adamın bu halini gördü ve dönüp seslendi: 
“Titremene lüzum yok, ben kral değilim.” ve ardın-
dan dedi ki ‘Kureyşli kuru ekmek yiyen bir kadının 
oğluyum.’ 

	 Verilenlerden	yola	çıkarak	seçeneklerden	hangi-
sine	ulaşılamaz?
A) Hz. Muhammed taraf tutmaz, adil davranırdı.

B) Hz. Muhammed insanlara karşı mütevazi dav-
ranırdı.

C) Hz. Muhammed halden anlar, rahatlatıcı konu-
şurdu.

D) Hz. Muhammed kendisini ayrıcalıklı görmezdi.
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10. Dedem Kurban Bayramı’nda kurbanını kestikten 
sonra kestiği kurbanın bir kısmını ihtiyaç sahipleri-
ne, bir kısmını misafirlere bir kısmını da ev halkına 
ayırdı. Dedeme “Hepsini biz tüketsek olmaz mı?” 
diye sorduğumda o da şöyle cevap verdi. ‘Kurban 
yılda bir sefer ihtiyaç sahibi insanların bir nebze de 
olsa ihtiyaçlarını karşılamak için maddi durumu ye-
rinde olan Müslümanların yerine getirmesi gerekli 
ibadettir. Şayet biz ihtiyaç sahibi olsaydık elbette 
kurban etinin hepsini tüketebilirdik fakat ihtiyaç sa-
hibi olmadığımız için öncelikle ihtiyaç sahiplerinin 
ihtiyacını görmemiz gerekir. Hatta kurbanın hepsini 
onlara versek daha güzeldir.’ dedi. 

	 Mehmet’in	dedesinin	verdiği	cevaba	göre	İslam	
dini	“kurban”	ibadetiyle	öncelikle	neyi	hedefle-
mektedir?
A) Ailelerin bir araya gelerek bayramlaşmasını

B) İhtiyaç sahiplerine destek verilmesini

C) Et tüketiminin teşvik edilmesini

D) Kurban ticaretiyle ekonomik canlılığı

11. 
1.  Hz. Salih Semud kavmine peygamber olarak 

gönderildi.
2.  Kavminden iman edenler olduğu gibi putpe-

restler de vardı.
3.  Mucize olarak dağın ortasından deve çıkarma-

sını istediler.
4.  Hz. Salih’in uyarmasına rağmen deveye zarar 

verdiler.
5.  Kendi elleriyle sonlarını hazırlayıp azaba uğra-

dılar.
	 Hz.	Salih	 ile	 ilgili	verilen	bilgilerden	kaç	 tanesi	

doğrudur?
A) 2  B) 3

C) 4  D) 5

12. 
1.  Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. (An-

kebut-45).
2.  Sen pek yüce bir ahlaka sahipsin. (Kalem-4).
3.  Onun ahlakı Kur’an dı. (Müslim)
4.  Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderil-

dim. (Beyhaki).
	 Verilen	ayet	ve	hadislerden	hangisi	konu	 itiba-

riyle	diğerlerinden	farklıdır?
A) 1  B) 2

C) 3  D) 4

13.	 Verilen	 ayetlerden	 hangisi	 Hz.	 Muhammed’in	
peygamberlik	yönüne	örnek	gösterilemez?
A) “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.” 

(Maide 67. Âyet)

B) “O, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur.” 
(Ahzab 40. Âyet) 

C) “Resulüm biz seni alemlere rahmet olarak gön-
derdik.” (Enbiya 107. Âyet)

D) “De ki ben de sizin gibi bir insanım.” (Fussilet 6. 
Âyet)

14. Hz. Peygamber çocuğunun mezarı başında ağla-
yan bir kadın gördü. Ona: Allah’tan kork ve sabret! 
buyurdu. Kadın, “Git başımdan benim başıma gelen 
felaketi sen yaşamadın!” diye cevap verdi. Kadın 
peygamberimizi tanıyamamıştı. Kendisine, onun  
Allah’ın Resulü olduğunu söylediler. Bunu duyunca 
Peygamberimizin kapısına koştu, huzuruna çıktı. 
“Ya Rasulallah sizi tanıyamadım.” dedi. Allah’ın Re-
sulü: “Hakiki sabır felaketin ilk anında gösterilendir.” 
buyurdu. 

	 Hadisi	 şeriften	 çıkarılacak	 en	 kapsamlı	 sonuç	
aşağıdakilerden	hangisidir?	
A) Peygamberimize kadın kırıcı davranmıştır.

B) Yaşanılan sıkıntılar insanı sabra alıştırır.

C) Allah sabredenlerle beraberdir, onları yalnız 
bırakmaz. 

D) Sabrın en doğrusu, felaketin ilk anında gösteri-
lendir.

15.	 Ahiret	hayatıyla	ilgili	verilen	bilgilerden	hangisi	
yanlıştır?
A) Allah’ın affediciliği olmasa cennete girmek müm-

kün olmazdı.

B) Günahları çok, sevapları az olan Müslümanları 
Allah affetmeyecektir.

C) Allah’ın kullarına merhameti annenin evladına 
olan merhametinden fazladır.

D) Allah iyiliklere fazlasıyla karşılık verirken, kötü-
lüklere misliyle karşılık verir.
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16. Melekler nurdan yaratılmış nurani varlıklardır. Çok 
hızlı hareket ederler. İkişer, üçer, dörder kanatları 
vardır. Cinsiyetleri yoktur. Yemez, içmez, uyumaz-
lar. Allaha ibadet eder, onun emirleri dışına çıkmaz-
lar.

	 Ahmet	Öğretmenin	 verdiği	 bilgiler	 hangi	 soru-
nun	cevabı	olabilir?
A) Melekler niçin yaratılmışlardır?

B) Meleklerin görevleri nelerdir?

C) Meleklerin farklı yönleri var mıdır?

D) Meleklerin özellikleri nelerdir?

17. Kur’an-ı Kerim’deki ayeti kerimelerde dünyanın bir 
imtihan yeri olduğu, kısa ve geçici olan bu hayata 
ahiretin tarlası olarak bakmak gerektiği hatırlatılır. 
Dünyanın oyundan ve oyalanmadan ibaret olduğu 
haber verilir. Dünyayı ahirete tercih edenlerin gaflet 
içinde oldukları vurgulanır.

	 Verilen	bilgilerle	örtüşmeyen	 ifade	hangi	seçe-
nekte	yer	almaktadır?
A) Dünya bir imtihan yeridir.

B) Gerçek hayat ahiret hayatıdır. 

C) Önemli olan dünya hayatıdır. 

D) Dünya hayatı kısa ve geçicidir.

18. “Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi  (haccetmesi) ziya-
ret etmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” (Âli 
İmran Sûresi 97. Âyet)

 “Ey inananlar! Allah size haccı farz kılmıştır. O halde 
haccediniz.” (Müslim Hac, 412)

	 Verilen	ayet	ve	hadisi	okuyan	bir	öğrenci	hangi	
sorunun	cevabına	ulaşamaz?
A) Hac kaç yaşında olan Müslümanlara farzdır?

B) Hac Allah’ın emri midir? 

C) Hacda ziyaret edilmesi gereken yerler var mı-
dır?

D) Haccın hükmü nedir?

19. 
 I. Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir.
 II. Allah’a şükrederek başlar.
 III. Muavvizeteyn sûrelerinden biridir.
 IV. Adını surede geçen insanlar kelimesinden alır.
  V. Vesveseden kurtulmak için muska taşımak 

gerekir.
	 Nas	suresi	hakkında	verilen	bilgilerden	hangileri	

yanlıştır?
A) I ve V.

B) II ve III.

C) III ve IV.

D) II ve V.

20.

 “Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinin) 
ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse duala-
rına icabet eder. O’ndan bağışlanma dilerlerse 
onları bağışlar.” (İbn Mâce)

 “Bir umre, diğer umreye kadar işlenen günah-
lar için kefarettir.” (Buhari, Müslim)

	 Umrenin	 öneminden	 bahseden	 bu	 hadislerden	
aşağıda	 verilen	 bilgilerden	 hangisine	 ulaşıla-
maz?
A) Umrede yapılan dualar Allah katında değerlidir.

B) Birden fazla umreye gitmek doğru değil, israftır.

C) Hac ve umrede Allah’tan af dileyenler bağışlanır.

D) Umre, günahlarımızın affedilmesi için bir fırsattır.

Katkılarından dolayı
Isparta Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne

teşekkür ederiz...


