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1. Yüce Allah, Hz. Peygamber’den insanlara dinin 
esaslarını anlatmasını istiyordu. “Ey örtüsüne bü-
rünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü 
dile getir.’’ (Müddessir Sûresi 1-3. Ayetler) ayetleriy-
le önce yakın akrabayı daha sonra ise onları Rabbi-
nin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla 
en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, 
yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; 
O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. (Nahl 
Sûresi 125. Ayet) ayetiyle açıktan davet başlamış 
oldu. Mekkelilerin alay, hakaret ve küçümseme gibi 
olumsuz tepkilerine rağmen Hz. Peygamber İslam’ı 
anlatmaya devam etti. 

	 Parçada	anlatılan	Peygamberlerin	Allah’ın	(c.c.)	
Cebrail	aracılığıyla	göndermiş	olduğu	vahiyleri	
insanlara	eksiksiz	olarak	bildirmesine	ne	ad	ve-
rilir?
A) İsmet 

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) Sıdk

2. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Hafta-
sı’nda okuldaki öğretmenlerinin sunumundan ol-
dukça etkilenen Aslı eve gidince annesiyle zararlı 
alışkanlıklardan korunma yolları ile alakalı aklında 
kalanları paylaşmıştır. Aslı, annesine büyük bir he-
yecanla öğrendiklerini anlatmış, annesi de onu din-
ledikten sonra bu paylaşımından dolayı teşekkür 
etmiş, ona şefkatle sarılmıştır. 

	 Aslı,	zararlı	alışkanlıklardan	korunma	yolları	 ile	
alakalı	 hangi	 bilgiyi	 verseydi	 yanlış	 bir	 cümle	
olurdu?	
A) Sportif ve kültürel aktivitelere katılmalı

B) Arkadaş seçimine dikkat edilmeli

C) Aile çocuğuna baskı uygulamalı

D) Dini ve milli değerlere önem verilmeli 

3. İslam dininin  koruma altına aldığı esaslardan biri de  
insanların mallarını korumaktır. Yüce Allah Kur’ân-ı 
Kerim’deki pek çok ayette insanın kazancını alın te-
riyle temin etmesini istemiş ve helal yoldan kazanı-
lan bu malın başkaları tarafından haksız bir şekilde 
alınmasını yasaklamıştır. Böylece İslam dininin in-
sanlar arasında oluşabilecek kin ve nefret duygula-
rını ortadan kaldırmayı hedeflediğini gösterir.

	 İslam	dininde	yasaklanan	kötü	alışkanlıklardan	
hangisi	 insanın	doğrudan	malını	korumaya	yö-
neliktir?
A) İçki içmek

B) Uyuşturucu kullanmak

C) Sigara içmek

D) Kumar oynamak

4. Hz. Muhammed (s.a.v.)  bir Hadis-i şerifinde: “İki 
nimet vardır ki insanların çoğu, onların kıymetini 
bilmekte aldanmıştır. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir.” 
buyurmaktadır. 

	 Aşağıda	 verilen	 kötü	 alışkanlıklardan	 hangisi	
beden	sağlığını	doğrudan	etkileyen	bir	alışkan-
lık	değildir?
A) İçki içmek

B) Kumar oynamak

C) Uyuşturucu kullanmak

D) Sigara içmek

5. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı İslam dininin 
yasakladığı davranışlardan biridir. Çünkü bu mad-
deler insanın gerek akıl sağlığına gerek beden sağ-
lığına pek çok zarar verdiği gibi bireysel zararda 
kalmayıp toplumun temel sorunlarının başlangıç 
noktası da olabilmektedir.

	 Buna	göre	seçeneklerden	 	hangisinde	alkol	ve	
uyuşturucunun	 toplumsal	 	 zararlarına	 değinil-
miştir	?
A) İnsanın beyninde tahribat yapması

B) İnsanın psikolojisini bozması

C) İnsanın maddi kazancını yok etmesi

D) Ailelerin yıkılmasına zemin hazırlaması
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6. İnsan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde yaşar, top-
lum içinde bir role bürünür. İnsanın sevinçlerini ve 
üzüntülerini paylaşacağı kişiler hayatında yer alma-
lıdır. Ama burada önemli olan unsur, içinde yaşadığı 
çevrenin koşullarının onu iyiye ve doğruya yönlen-
dirmesidir. Mevlana bu durumu şu şekilde belirtmiş-
tir: İyi insan bülbül gibidir. Gül bahçesine götürür, 
kötü insan karga gibidir, çöplüğe götürür.

	 Yukarıdaki	 parçayı	 özetleyen	 atasözü	 hangisi-
dir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Sakla samanı gelir zamanı.

D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

7. 

Kend�n� İspat Etme

Merak

Özent�

Ben Bağımlı Olmam

........................
Başlama Sebepler�

	 Görseldeki	boşluğa	gelebilecek	en	genel	başlık	
ne	olmalıdır?
A) İçkiye başlama sebepleri

B) Kumara başlama sebepleri

C) Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri

D) Uyuşturucuya başlama sebepleri

8. Aile bağları, spor aktiviteleri, iyi arkadaş ortamı 
Ahmet’in hayatında önem verdiği hususlardandır. 
Kendini iyi tanıyan ve kendine değer veren Ahmet, 
arkadaşları arasında da sevilen biridir. Yeşilay gö-
nüllüsü de olan Ahmet haftada bir gün kendini top-
lum hizmetine adamıştır. Ayrıca sokakta karşılaştığı 
bağımlı olan çocukların tedavisi için gönüllü olarak 
toplum hizmetlerinde de çalışmaktadır.

		 Verilen	bilgilerden	yola	çıkılarak	Ahmet	için	se-
çeneklerden	hangisi	söylenemez?

 A) Vaktini boşa geçirme
B) Kötü alışkanlıklardan korunma 
C) Sağlığını koruma
D) Kendini gerçekleştirme

9. (...) Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; ne-
rede olursanız olun (namazda)  yüzünüzü o yöne 
çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler 
onun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbet-
te bilirler (...) (Bakara-144)

	 Verilen	Âyet-i	Kerime’	de	namaza	hazırlık	şartla-
rından	hangisine	işaret	edilmektedir?
A) Hadesten Taharet   B) İstikbal-i Kıble          

C) Necasetten Taharet  D) Secde

10. Hz. Muhammed (s.a.v.) 622 yılında Mekke’den Me-
dine’ye hicret ederek yaklaşık 13 yıl süren peygam-
berlik hayatının Mekke dönemini tamamlamış oldu. 
Medine’de yeni bir dönemin başlamasıyla Müslü-
manlar dini, siyasi, sosyal hususlarda düzenli ve 
sistemli bir hayata kavuştular.

	 Seçeneklerden	hangisi	Medine	döneminde	ger-
çekleşen	olaylara	örnek	gösterilemez?
A) Mescid-i Nebi’ nin inşası

B) Hudeybiye Barış Antlaşması

C) Hz. Hatice ve Ebu Talib’ in vefatı

D) Bedir Savaşı’nın kazanılması

11. Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlara uygulanan 
boykot bittikten sonra arkadaşı Zeyd bin Harise ile 
beraber Taif şehrine gitti. Amacı orada İslam’ a da-
vetini aktarabileceği insanlar bulmak, onları hem 
dünya da hem de ahirette mutlu edecek ilahi hitapla 
buluşturmaktı. Ama ne yazık ki Taif halkı ona sahip 
çıkmamış, sahip çıkmamakla da kalmayıp onu taş 
yağmuruna tutmuştu. Bunun üzerine vahiy meleği 
Cebrail, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in istemesi halinde 
Taif halkının helak edileceğini bildirmiş ama Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) bunu kabul etmemiştir.

	 Anlatılan	olay	Hz.	Muhammed	 (s.a.v.)’	 in	hangi	
özelliğini	göstermektedir?
A) Hz. Muhammed’in  son Peygamber olduğunu

B) Hz. Muhammed’in dostlarına önem verdiği

C) Hz. Muhammed’in yetimlere değer verdiği

D) Hz. Muhammed’in çok merhametli olduğu
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12. Hz. Yahya, Zekeriyya (a.s.) Peygamber’in oğludur. 
Yahya kelime olarak diri mânâsına gelir. Hz. Zeke-
riya ve eşi ihtiyarken, Zekeriya Peygamber’in dua-
sı üzerine onlara evlat olarak Yahya’nın verilmesi, 
Allah’ın eşsiz kudretini göstermektedir. Ayeti Keri-
me’de:  “Zekeriya: Rabbim! dedi, bana ihtiyarlık ge-
lip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre 
benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu: İşte 
böyledir; Allah dilediğini yapar.” (Âl-i	İmrân,	40) bu-
yurdu.

	 Metinde	 yer	 alan	 bilgilere	 göre	 seçeneklerden	
hangisine	ulaşılamaz?
A) Allah Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya’yı imtihan 

etmiştir.

B) Hz. Zekeriya’ya yaşlılılığında verilen evlat Al-
lah’ın gücünü gösterir.

C) Allah Hz. Zekeriya’nın duasını kabul etmiştir.

D) Allah’tan ümidimizi hiçbir zaman kesmemeliyiz.

13. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 1.  Ebû Leheb’in elleri kurusun, zaten kurudu.
 2.  Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
 3.  O, bir alevli ateşe girecektir.
 4	ve 5. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden 

bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da 
(ateşe girecektir.)

	 Peygamberimiz	 (s.a.v.)’in	 amcası	 Ebû	 Leheb	
hakkında	 inen	 ve	 anlamı	 verilen	 sûreden	 yola	
çıkarak	seçeneklerden	hangisine	ulaşılamaz?
A) Dünya hayatında iman edilmezse ahirette mal 

ve evladın fayda vermeyeceği

B) Peygambere kan bağıyla bağlı olmanın Allah 
katında bir ayrıcalık konusu olmadığı

C) İşlenen günahların kadın erkek ayrımı olmaksı-
zın karşılığının olduğu

D) Ebû Leheb’in günahlarını çektikten sonra duru-
munun ne olacağı

14. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a davetini açıktan du-
yurmaya başlayınca Mekkeli müşrikler, önce onu 
görmezden geldi, sonra onunla alay etmeye ve ona 
lakap takmaya başladılar. Sihirbaz, büyücü, kahin 
gibi akla hayale gelmeyen sıfatlar söylediler. Ama 
asla “yalancı” diyemediler. Çünkü Hz. Muhammed  
(s.a.v.), hayatı boyunca hiç yalan söylememiş bir in-
sandı. 

	 Buna	 göre	 Hz.	 Muhammed	 (s.a.v.)	 yaşamı	 bo-
yunca	 dürüstlük	 ve	 erdemden	 taviz	 vermediği	
için	Mekkeliler	ona	nasıl	hitap	etmişlerdir?
A) El-Habib B) El-Emin

C) El-Faruk D) El-Halim

15. Dünya Sağlık Örgütüne göre (DSÖ), ruhen ve be-
denen tam bir iyilik haline sağlık adı verilir.  İnsanın 
gerek beden gerekse ruh sağlığına zarar veren her 
türlü bağımlılık İslam dininde yasaklanmıştır. 

	 Buna	göre	seçeneklerden	hangisi	hem	ruh	hem	
de	beden	sağlığımıza	zarar	veren	alışkanlıklar-
dan değildir?
A) Sigara alışkanlığı   B) Alkol bağımlılığı

C) Uyuşturucu bağımlılığı D) Okuma alışkanlığı

16. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicretten sonra 
toplumsal barışın sağlanması için önce muhacir ve 
ensar arasında kardeşlik ilan etti. Daha sonra da 
Medine’de yaşayan Yahudiler, Müslümanlar arasın-
da Medine sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşmenin 
maddelerine göre, 

 Müslümanlar ve Yahudiler eşit haklara sahip 
olacak.

 Her din mensubu inancını yaşamada özgür 
olacak.

 Medine’de barış ortamı kurulacak.

 Sorunların çözümünde Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakem olacak.

	 Verilen	bilgilerden	yola	çıkarak	Medine	Sözleş-
mesi’yle	ilgili	hangi	sonuca	ulaşamayız?
A) Medine sözleşmesi toplumdaki barış ve huzuru 

artırdı.

B) İnsanların inançlarında özgür olmalarını sağladı.

C) Sadece Müslümanların haklarını korumuş oldu.

D) Hz. Muhammed’in liderliği kabul edilmiş oldu.
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17. Hz. Muhammed (s.a.v.) 2. Akabe Biatı’ndan sonra 
Medinelilerin daveti üzerine Müslümanlarla birlikte 
hicret kararı aldı. Müslümanlar Mekkeli müşrikler-
den habersiz bütün mal varlıklarını bırakarak, şehri 
terk edip Medine’ ye göç ettiler. En son Hz. Muham-
med (s.a.v.) ile beraber yakın çevresi kaldı. Onlarda 
bir plan yaparak şehri terk edip Medine’ ye ters bir 
istikamette bulunan Sevr Mağarası’na doğru hare-
ket ettiler.

	 Hz.	Muhammed	 (s.a.v.)	ve	arkadaşlarının	Medi-
ne	yoluna	ters	bir	istikamet	izlemelerinin	sebebi	
nedir?

 A) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hicretten vazgeçmesi

B) Medine yolunun iklim açısından elverişsiz olma-
sı

C) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yol güvenliği için 
uyguladığı taktik 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekke’ den ayrılmak 
istememesi

18. 

Vahyi
açıklayan Müjdeci

Elçi

Uyarıcı

?

	 Şemada	 soru	 işaretinin	 yer	 aldığı	 kısma	 seçe-
neklerde	 verilen	 kavramlardan	 hangisi	 getiril-
melidir?
A) Melek B) Peygamber                        

C) Tebliğ D) İsmet

19. Hicretin sebep ve sonuçlarını anlatan Yusuf Öğret-
men öğrencilerine: “Hicretin Müslümanlara sağla-
mış olduğu faydalar nelerdir?” diye sordu.

	 Hangi	öğrencinin	cevabı	Yusuf	Öğretmen’in	so-
rusunun	cevabı	olamaz?
A) Samet: Müslümanlar baskı ve zulümden kurtul-

muş oldular.

B) Salih: Medine; muhacirlerin yeni yurdu, ensar da 
kardeşleri oldu.

C) Yağmur: Müslümanların sayısı hızla çoğalmaya 
başladı.

D) Umut: Hz Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgileri 
aralarını açtı.

20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Gülsüm Öğret-
men, 6. Sınıf öğrencilerine “Namaz” ünitesi bittikten 
sonra  bazı sorular sordu. Sorulardan bir tanesi şöy-
leydi: 

 “Çocuklar biliyorsunuz, namaz kılarken rukû ve sec-
de yapıyoruz. Ama bir namaz var ki onda rukû ve 
secde yapılmaz. Bu namazı söyleyebilecek var mı?”

	 Öğrenciler	hangi	cevabı	verirlerse	soruya	doğru	
yanıt	vermiş	olurlar	?
A) Cuma Namazı

B) Bayram Namazı

C) Cenaze Namazı

D) Teravih Namazı

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Eşe GÜRDAL
Mehmet YILDIRIM

Mustafa KAYA


