Bu çalışma fasikülü;
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Batman Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Kayseri Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Muş Ölçme Değerlendirme Merkezi,
Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi ve
Van Ölçme Değerlendirme Merkezinin
katkılarıyla hazırlanmıştır.

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği!

kıymetli hazinendir.

Bu temel, senin en

tezahür edebilir.
Cebren ve hile ile aziz
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları

şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
Mustafa Kemal Atatürk

1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenciler kart eşleştirme oyunu oynamaktadır. Oyunda
amaç, İslam’ın inanç esasları ile açıklamalarını doğru eşleştirmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)

B)

Kadere İman

Her şeyin Allah’ın bilgisi
ve dilemesiyle, bir ölçüye
göre gerçekleştiğine iman
etmek

C)

Peygamberlere İman

Allah’ın insanları
doğru yola iletmek için
gönderdiği uyarıcılara
iman etmek

D)

Kitaplara İman

Meleklere İman
Allah’ın emriyle çeşitli
görevleri yerine getiren,
nurdan yaratılmış ve
gözle görülemeyen
varlıklara iman etmek

İnsanın ölümüyle
başlayıp sonsuza kadar
sürecek olan hayatın
varlığına iman etmek

2. İslam’ın inanç esasları, “Âmentü duası”nda hangi sırayla yer almaktadır?
A) “Allah’a - Peygamberlerine - Ahiret gününe - Meleklerine - Kitaplarına - Kader ve kazaya”
inanmak
B) “Allah’a - Ahiret gününe - Meleklerine - Peygamberlerine - Kitaplarına - Kader ve kazaya”
inanmak
C) “Allah’a - Meleklerine - Kitaplarına - Peygamberlerine - Ahiret gününe - Kader ve kazaya”
inanmak
D) “Allah’a - Kitaplarına - Ahiret gününe - Meleklerine - Peygamberlerine - Kader ve kazaya”
inanmak

3. Aşağıda verilen, İslam’ın şartlarından hangisi her gün belli vakitlerde yapılması gereken
ibadettir?
A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Zekât vermek
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D) Hacca gitmek

4.

● “İnandım.” demektir.
● İçinde “imanın şartları” sıralanmaktadır.
● Sonunda kelime-i şehadet vardır.
Yukarıda bilgileri verilen duanın adı hangisidir?
A) Tekbir

B) Âmentü

C) Salavat

D) Sübhaneke

5. Ayetlerin sonunda yer alan ve içinde ayet numaralarının bulunduğu küçük yuvarlak
şekle ne ad verilir?
A) Cüz

B) Hatim

C) Sure

D) Durak

6.

(...) ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî
minallâhiteâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.

Mehmet
Mehmet’in, bir bölümünü okuduğu dua aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sübhaneke duası

B) Salavat duası

C) Âmentü duası
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D) Şükür duası

7. Kur’an-ı Kerim, 610 yılının - - - - ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Muharrem

B) Recep

C) Şaban

D) Ramazan

8.
İman, sözlükte “inanmak, tasdik etmek” demektir.
Dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına,
birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret
gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve
kötülüğün O’ndan geldiğine inanmaktır.

Suna

Talha

Suna, Talha’ya hangi konuda bilgi vermektedir?
A) İslam’ın inanç esasları

B) İslam’ın beş şartı

C) Görgü kuralları

D) Temel ibadetler

9. Yılın belli günlerinde, Mekke’de bulunan Kâbe’nin ve etrafındaki mübarek yerlerin ziyaret
edilmesiyle gerçekleşen ibadetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz

B) Zekât

C) Oruç

D) Hac

10. “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin
Allah’tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz.
Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.”
Yukarıda anlamı verilen “Âmentü duası”ndaki altı çizili kısım hangisi ile isimlendirilir?
A) Ayet el-Kürsi

B) Kelime-i şehadet

C) Salatüselam
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D) Kelime-i tevhid

11.

NAMAZ
KILMAK

KADERE
İNANMAK

AHİRETE
İNANMAK

ORUÇ
TUTMAK

Yukarıdaki tabloda İslam’ın inanç esaslarının bulunduğu kutucuklar yeşil renge
boyandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A)

B)

C)

D)

12. Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Son ilahi kitap olarak gönderilmiştir.
Hz. Muhammed’e (sav.) indirilmiştir.
Bir bütün hâlinde ve tek seferde indirilmiştir.
İnsanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir.

13. İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in kendine has bir düzeni vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlardan biri değildir?
A) Cüz

B) Sure

C) Ayet
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D) Hatim

14. Âmentü duasında İslam’ın beş şartından hangisi geçmektedir?
A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Kelime-i şehadet getirmek

D) Zekât vermek

15. Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara
iman etmektir. Bu varlıklar; insanları koruyup kollar, onlar için dua eder ve insanların iyiliğini
isterler.
Bu metinde bahsedilen İslam’ın inanç esası hangisidir?
A) Meleklere iman

B) Allah’a iman

C) Ahirete iman

D) Peygamberlere iman

16. Dünya hayatından sonra başlayacak olan sonsuz hayatın varlığına iman etmektir. İnsan bu inanç
sayesinde dünyadaki tüm iyi ve kötü davranışlarının karşılığını alacağını bilir.
Yukarıda verilen bilgiler, İslam’ın inanç esaslarından hangisiyle ilgilidir?
A) Kadere iman

B) Allah’a iman

C) Kitaplara iman

D) Ahirete iman

17. ● Zengin Müslümanların, sahip oldukları mal veya paralarının belli bir bölümünü ibadet niyetiyle
Kur’an’da belirtilen kişilere vermesidir.
● Mekke şehrinde bulunan Kâbe ve çevresindeki diğer mukaddes yerlerin ziyaret edilmesidir.
● Müslüman olmanın öncelikli ve temel şartının yerine getirilmesidir.
Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmemiştir?
A) Namaz

B) Zekât

C) Kelime-i şehadet
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D) Hac

18.
Günde beş vakit
namaz kılarız.

Ramazan
ayında oruç
tutarız.

Hacca gideriz.

Zekât veririz.

Yukarıdaki öğrenciler hangi konudan söz ediyor olabilirler?
A) Namazın şartlarından

B) İman esaslarından

C) İslam ahlakından

D) İslam’ın şartlarından

19. Bir Müslüman’ın dinen inanıp kabul etmesi gereken bazı esaslar vardır. Bunlara “İslam’ın inanç
esasları” ya da “imanın şartları” denir. Müslümanlar bu şartların her birini kabul etmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen inanç esaslarından biri değildir?
A) Dua etmek

B) Meleklere inanmak

C) Ahirete inanmak

D) Allah’a iman etmek

20. “İman esasları İslam dininin temelini oluşturur. Bir ve tek olan Yaratıcı’nın, tüm evreni ve
içindekileri yarattığına; yağmurun yağması, bitkilerin büyümesi gibi pek çok olayda görevli gözle
görülmeyen varlıkların bulunduğuna; yeryüzünde seçilmiş bazı insanlara uyarıcı ve müjdeleyici
emir ve yasakların iletildiğine inanmak bu esaslardan bazılarıdır.”
Bu metinde aşağıdaki imanın şartlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Allah’a iman

B) Kadere iman

C) Meleklere iman
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D) Peygamberlere iman

21.

I.
II.
III.
IV.

Melekler insanların iyiliğini ister.
Melekler insanlar tarafından görülebilir.
Meleklerin varlığına iman, İslam’ın inanç esaslarındandır.
Farklı görevleri olan birçok melek vardır.

Melekler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

22. ● Dinen zengin sayılan her Müslüman’ın görevidir.
● Zengin olan Müslüman’ın her yıl malının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesidir.
● Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın bir örneğidir.
● İnsanı cimrilik, bencillik gibi kötü huy ve duygulardan arındırır.
Yukarıdaki bilgilerde İslam’ın şartlarından hangisinden söz edilmektedir?
A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Zekât vermek

D) Hacca gitmek

23.

AYET

SURE

CÜZ

Yukarıdaki kavramlar hangisi ile ilgilidir?
A) Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni

B) Kur’an-ı Kerim’in çok okunması

C) Kur’an-ı Kerim’in güzel okunması

D) Kur’an-ı Kerim’i okumanın ibadet olması

24. “…Namazı dosdoğru kılın, çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”
(Nisâ suresi, 103. ayet)
Bu ayette İslam’ın şartlarından olan namaz hakkında aşağıdakilerin hangisinden
söz edilmemiştir?
A) Vakitleri olduğundan

B) Hangi duaların okunacağından

C) Niçin kılınması gerektiğinden

D) Kimlere farz kılındığından

7

25. Kur’an-ı Kerim’deki surelerle ilgili,
I. her sure eşit sayıda ayete sahiptir.
II. sureler isimlerini içinde geçen bir konudan, isimden veya olaydan alır.
III. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
şeklindeki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

26. “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler...”
(Bakara suresi, 285. ayet)
Yukarıdaki ayette İslam’ın inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir?
A) Ahiret gününe iman

B) Allah’a iman

C) Peygamberlere iman

D) Meleklere iman

27. Hasan, Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları öğrenmek amacıyla bilgi kartları
hazırlamak istiyor. Bunun için kestiği küçük kartların ön yüzüne o kavramın adını, arka yüzüne
de tanımını yazıyor. Hasan, kartların arka yüzüne şunları yazıyor:
1. Kart: “Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesidir.”
2. Kart: “Kur’an-ı Kerim’in 114 bölümünden her biridir.”
3. Kart: “Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüdür.”
Hasan, hazırladığı kartların ön yüzüne sırasıyla hangi kavramları yazmalıdır?
A)
B)
C)
D)

1. Kart
Sure
Ayet
Ayet
Sure

2. Kart
Ayet
Cüz
Sure
Durak

3. Kart
Cüz
Durak
Cüz
Ayet
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28.

I. Fatiha suresi ile başlar, Nas suresi ile biter.
II. Son ilahi kitaptır.
III. Toplam 20 cüzden oluşur.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

29. Aşağıda yer alan şekillerin karşılarında “İslam’ın şartları” ve “İslam’ın inanç esasları” karışık
olarak verilmiştir.
Allah’a inanmak

Zekât vermek

Namaz kılmak

Kelime-i şehadet getirmek

Oruç tutmak

Meleklere inanmak

Hacca gitmek

Peygamberlere inanmak

Aşağıdakilerden hangisinde “İslam’ın beş şartı”nın tamamı bir arada verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

30. Hz. Muhammed (sav.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzerine kurulmuştur:
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz
kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”
Hz. Muhammed (sav.) bu hadiste aşağıdakilerden hangisini açıklamıştır?
A) İslam’ın şartlarını

B) İslam’ın inanç esaslarını

C) İslam’ın kaynaklarını

D) İslam’ın hayata etkisini
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31. İslam’ın ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın insanlara gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmek
B) Her şeyin Allah’ın bilgisi ve dilemesi ile gerçekleştiğine iman etmek
C) Allah’ın, Hz. Âdem’den itibaren tarih boyunca birçok peygamber gönderdiğine
iman etmek
D) Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in (sav.) O’nun kulu ve elçisi olduğuna
iman etmek

32.

Ayşe

: Allah’a iman

Ali

: Peygamberlere iman

İrem

: Meleklere iman

Ahmet

: Kitaplara iman

Sevgi

: Kader ve kazaya iman

Hüseyin : Ahiret gününe iman
Öğrencilerin belirttiği ifadelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

33.

A) Kelime-i tevhid

B) Kelime-i şehadet

C) İslam’ın inanç esasları

D) İslam’ın şartları

● Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüdür.
● Kur’an-ı Kerim’i okuma düzeni açısından kolaylık sağlar.
● Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 tane bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen, Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavram hangisidir?
A) Ayet

B) Sure

C) Durak

D) Cüz

34. Allah, “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah
katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)
buyurmuştur. Yüce Allah bu ayetle, gücü yeten Müslümanların, mallarının bir kısmını fakir ve
yoksullara vermeleri gerektiğini ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını ifade etmektedir. Bu
durum, İslam’ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önemi göstermektedir.
Bu metinde İslam’ın hangi şartı vurgulanmaktadır?
A) Oruç tutmak

B) Zekât vermek

C) Namaz kılmak
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D) Hacca gitmek

35. Sena Öğretmen sınıfa dönüp:
Kim İslam’ın beş şartından iki tanesini söylemek ister, diye sordu.
Öğrenciler sırayla aşağıdaki cevapları verdi:
Dua etmek
Hacca gitmek

Meleklere inanmak
Namaz kılmak

Mehmet

Ayşe
Namaz kılmak
Oruç tutmak

Zekât vermek
Kitaplara inanmak
Ali

Ebru

Hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?
A) Ayşe

B) Mehmet

C) Ali

D) Ebru

36. İslam dininde, iman edilmesi zorunlu olan ve şüphe duyulmadan inanılması gereken bazı
konular vardır. Bunlara genel anlamda “İslam’ın - - - - esasları” denir.
Bu metinde boş bırakılan yere yazılması gereken ifade hangisidir?
A) inanç

B) ahlak

C) ibadet

D) hukuk

37. İslam dininde bir ay boyunca oruç tutulması emredilen ay hangisidir?
A) Ramazan

B) Recep

C) Muharrem
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D) Zilhicce

38.

Allah’a iman
Kader ve kazaya iman

Peygamberlere iman

İSLAM’IN
İNANÇ
ESASLARI

Namaz kılmak

Meleklere iman

Kitaplara iman
Ahiret gününe iman

Yukarıdaki şemada yer alan renklendirilmiş ifadeler, “İslam’ın inanç esasları” ile
eşleştirildiğinde hangi renkle belirtilen ifade dışarıda kalır?
A)

39.

B)

C)

D)

● Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne “cüz” adı verilmiştir.
● Kur’an-ı Kerim’in cüzlere ayrılmış olması okuyanlar için kolaylık sağlar.
● Kur’an-ı Kerim’in ilk 20 sayfasını içeren kısmı “1. Cüz”dür.
● Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz bulunur.
● Fatiha suresi birinci, Nas suresi son cüzde yer alır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Nas suresi 30. Cüz’de yer almaktadır.
Cüz, Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili bir kavramdır.
Cüzler ayet sayılarına göre belirlenir.
Fatiha suresi ilk cüzde yer almaktadır.
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40. Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten ve “vahiy meleği” olarak da bilinen melek
hangisidir?
A) Cebrâil (a.s.)

41.

B) Mikâil (a.s.)

C) İsrâfil (a.s.)

D) Azrâil (a.s.)

I
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M
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Ü
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A

K

Ç

Z

A

A
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A
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D
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İ

K

E

V

S

E

R

U

A

R

Y

T

T

E

A

H

İ

R

E

T

A

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)
B)
C)
D)

Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresinin adı nedir?
Ayetleri birbirinden ayıran numaralı işaretlere ne denir?
Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne ad verilir?
Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan kısımlarına ne denir?

42. Her dinde inanılması zorunlu birtakım inanç esasları vardır. Bunlara kısaca “imanın şartları”
denir.
İslam’da imanın şartları, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Sübhaneke

B) Âmentü

C) Fatiha
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D) Vahiy

43. Ahmet Öğretmen,
- Sevgili öğrencilerim, şimdi sizlere bir önceki dersimizde işlediğimiz konumuzla ilgili bazı
hatırlatmalar yapacağım, dedi ve şu bilgileri sıraladı:
Toplam sayıları 114’tür.
Besmele ile başlarlar.
Uzunlukları birbirinden farklıdır.
Her birinin özel bir ismi vardır.

Buna göre Ahmet Öğretmen’in hatırlatmada bulunduğu konu hangisidir?
A) Sure

B) Cüz

C) Ayet

D) Vahiy

44. Müslüman olmak isteyen bir kişinin yerine getirmesi gereken ilk şart hangisidir?
A) Camiye gitmek

B) Kur’an-ı Kerim okumak

C) Namaz kılmak

D) Kelime-i şehadet getirmek

45. Kutsal topraklara gidilerek yapılan bu ibadet İslam’ın beş şartından biridir. Eğer gittiyseniz siz
de görmüşsünüzdür: Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk! Sanki tüm dünya insanları oradadır.
Her yerde sarışın, esmer, kumral çocuklar koşuşur durur. Hangi dili konuşursa konuşsunlar,
ekonomik durumları ne olursa olsun herkes Allah’ın rızasını kazanmak için çabalar orada. Bu
ibadet tüm insanların Allah katında eşit ve kardeş olduklarını en güzel ifade eden ibadetlerden
biridir.
Bu metinde İslam’ın şartlarından hangisinden söz edilmektedir?
A) Namaz kılmak

B) Hacca gitmek

C) Zekât vermek
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D) Oruç tutmak

46. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

İnsanlara yol göstererek rehberlik ederler.
Allah’tan aldıkları mesajları iletirler.
Dürüst, doğru sözlü ve güvenilir kimselerdir.
Toplumları tarafından seçilmiş kişilerdir.

47. “Âmentü” ifadesinin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Bildim.

B) İnandım.

C) İşittim.

D) Öğrendim.

48. İslam’ın inanç esaslarının temeli hangisidir?
A)
B)
C)
D)

İlahi kitapların Allah tarafından gönderildiğine inanmak
Dünya hayatından sonra sonsuz bir yaşamın olduğuna iman etmek
Eşi, dengi veya benzeri olmayan tek bir Allah’ın varlığına inanmak
Hz. Muhammed’den (sav.) sonra bir peygamber gelmeyeceğini kabul etmek

49. Yüce Allah, insanları doğru yola iletmek amacıyla tarih boyunca birçok peygamber ve bu
peygamberlerden bazılarına ilahi kitaplar göndermiştir. İlahi kitaplarda, insanları aydınlatmak
amacıyla pek çok ilahi bilgi yer almaktadır. Bu bilgilerle insanlar; sahip olmaları gereken inanç
esaslarını, Allah’a karşı görev ve sorumluluklarını, yapmaları gereken doğru, iyi ve güzel
davranışları öğrenmiş olurlar.
Buna göre, Allah ilahi kitaplarda;
I. iman,
II. ibadet,
III. ahlak
konularının hangilerinde insanlara yol göstermiştir?
A) I ve II

B) I ve III

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

50. Peygamberler, Allah’ın bildirdiği emir ve yasakları; inanç, ibadet ve ahlak esaslarını insanlara
iletmekle görevli elçilerdir. Yüce Allah, yarattığı ilk insandan itibaren tarih boyunca birçok
peygamber göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri birlikte verilmiştir?
A) Hz. Âdem (a.s.) - Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Nuh (a.s.) - Hz. İbrahim (a.s.)

C) Hz. Nuh (a.s.) - Hz. Muhammed (sav.)

D) Hz. Âdem (a.s.) - Hz. Muhammed (sav.)

51.

● İmanın şartlarının temelidir.
● Her şeyi var eden, eşi ve benzeri olmayan bir yaratıcının varlığını kabul etmektir.
● Her şeyin Allah’ın bilgisi ve dilemesi ile gerçekleştiğine inanmaktır.
● Allah’ın, her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır.
Yukarıda sözü edilen İslam’ın inanç esasları hangileridir?
A) Allah’a ve kitaplara iman

B) Kadere ve ahirete iman

C) Allah’a ve kadere iman

D) Ahirete ve peygamberlere iman

52.

I.
II.
III.
IV.

Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ayet denir.
Farklı sayıda ayetten oluşan Kur’an-ı Kerim’in her bir bölümüne sure denir.
Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz bulunur.
Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (sav.) gönderilmiştir.

Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlar
konusuna ait değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

53. Her Müslüman, evrenin ve içindeki her şeyin yüce bir varlık tarafından yaratıldığına kesin
olarak inanır. Yüce Yaratıcı, insanlara doğru yolu göstermek için tarih boyunca elçiler
görevlendirmiştir. Bu elçilerden bazılarına da ilahi kitaplar göndermiştir. Bu ilahi kitapların
sonuncusu Kur’an-ı Kerim’dir.
Bu metinde İslam’ın inanç esaslarından hangi üçü bir arada verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Allah’a, meleklere, ahirete iman
Allah’a, peygamberlere, kitaplara iman
Peygamberlere, kitaplara, kadere iman
Kitaplara, kadere, ahirete iman
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54. İslam ve dinî hayat üzerine sohbet eden dört arkadaşın arasında şöyle bir konuşma geçer:
Ayşe: Çok güzel bir dinimiz var öyle değil mi arkadaşlar? Sevgi, barış, huzur ve güven dini.
Kerem: Tek olan Allah’a iman eder ve O’na, verdiği nimetlerden dolayı şükrederiz.
Kadir: Dinimizde yer alan ibadetler, hem kişiye hem de topluma büyük yararlar sağlar.
Filiz: Dinimiz hayvanlara şefkat göstermemizi ister.
Yukarıdakilerden hangisi, İslam’ın inanç esaslarından biri ile ilgili bir cümle kurmuştur?
A) Ayşe

B) Kerem

C) Kadir

D) Filiz

55.

İslam’ın inanç esaslarını dile getirdiğimiz duadır.

Mustafa
Mustafa’nın bahsettiği dua hangisidir?
A) Âmentü duası

B) Salavat duası

C) Sübhaneke duası

D) Sofra duası

56. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Allah’a iman

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

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

İMANIN ŞARTLARI
..................

..................
..................
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57. Kitapların içindeki açıklamaların karşılığı olan ifadeleri noktalı yerlere yazınız.

Kur’an’ın besmelelerle
ayrılmış her bir
bölümüdür.
Kur’an’da 114 tane
bulunmaktadır.

1.

Kur’an’ın 20 sayfadan
oluşan her bir
bölümüdür.
Kur’an’da 30 tane vardır.

Kur’an’ın ilk suresidir.

2.

610 yılında, ramazan
ayının Kadir Gecesi’nde
indirilmeye başlanmıştır.

Kur’an’ın en uzun
suresidir.

4.

3.

5.

Kur’an-ı Kerim’in her bir
cümlesidir.

6.

Kur’an’daki son suredir.

Kur’an’ın en kısa suresidir.

7.

8.
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58. Aşağıdaki verilen bilgiler doğru ise başında bulunan yay ayraç ( ) içine "D", yanlış ise
"Y" yazınız.
1. (...) Bazı sureler isimlerini; içinde anlatılan bir olaydan, konudan veya surede sözü edilen bir
canlının isminden almışlardır.
2. (...) Kur’an-ı Kerim’de 20 cüz vardır.
3. (...) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara suresidir.
4. (...) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir.
5. (...) Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiştir.

59.

(ramazan, İslam’ın, recep, yememek, sabrın, konuşmamak, yetişkin)
Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları metindeki noktalı yerlere yazınız.
Oruç Allah’ın, yerine getirmeye gücü olan ( 1 ) ......................... Müslümanlara emrettiği ve
( 2 ) ......................... şartlarından biri olan ibadettir. Allah rızası için ve O’nun emrine uygun olarak
her yıl ( 3 ) ......................... ayında tutulan oruç, bir ay boyunca her gün sabahtan akşama kadar
herhangi bir şey ( 4 ) ......................... ve içmemek şeklinde yerine getirilir. Allah katında çok
değerli olan bu ibadeti Hz. Muhammed (sav.), ( 5 ) “......................... yarısı” olarak nitelemiştir.

60.

(tek seferde, son, ilahi, Arapça, altmış üç, parça parça, yirmi üç)
Yukarıda verilen ifadelerden uygun olanları metindeki noktalı yerlere yazınız.
Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilen (1) ………….......... bir kitaptır. Hz. Muhammed’e (sav.)
yaklaşık (2) ………….......... yılda ve (3) ………….......... gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim,
Hz. Peygamber’in konuşma dilinde yani (4) ………….......... olarak indirilmiştir. Tüm insanlara
gönderilen bu kitap, Allah tarafından insanlara gönderilen (5) ………….......... ilahi kitaptır.
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61.
Allah’a iman

Namaz kılmak

Ahirete iman

Oruç tutmak

Kelime-i şehadet
getirmek

Kitaplara iman

Zekât vermek

Hacca gitmek

Kader ve kazaya
iman

Meleklere iman

Peygamberlere
iman

“İslam’ın inanç esasları” nın yazılı olduğu bulutları mavi, “İslam’ın şartları”nın yazılı olduğu
bulutları yeşil renge boyayınız.

62. Aşağıda verilen ifadelerde belirtilen dinî kavramları, yay ayraçların ( ) içindeki
boşluklara yazınız.
1. Nurdan yaratılmış ve gözle göremediğimiz iyi varlıkların genel adı. ( ................................. )
2. Dünya hayatından sonra devam edecek sonsuz hayat. ( ................................. )
3. Allah’ın insanlar arasından seçtiği elçi. ( ................................. )
4. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması. ( ................................. )
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63. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili aşağıdaki cümlelerin karşılığı olan ifadeleri tablodaki
boşluklara yazınız.
1. Kur’an-ı Kerim’in son suresi.
2. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesi.
3. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi.
4. Kur’an-ı Kerim’in 114 bölümünden her biri.
5. İçlerinde ayet numaralarının yazılı olduğu küçük yuvarlak işaret.
6. Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümü.
7. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi.

64.

(Bakara, Fatiha, 286, Nas, Kevser, 114)
Yukarıda verilenlerden uygun olanları metindeki noktalı yerlere yazınız.
Sure, Kur’an-ı Kerim’in besmelelerle birbirinden ayrılmış her bir bölümüne denir.
Kur’an-ı Kerim’de (1) ………….......... sure yer almaktadır. Surelerin uzunlukları birbirinden
farklıdır. Kur’an’da yer alan en uzun sure, (2) ………….……… ayetten oluşan (3) …………..........
suresidir. En kısa sure ise (4) ………….......... suresidir. Bu sure 3 ayetten oluşmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi (5) ………….......... suresidir. Son suresi ise (6) …………........ suresidir.

21

65. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına İslam’ın şartlarından hangisiyle ilgili olduklarını
yazınız.
1. “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu
ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.” demektir.
2. Ekonomik durumu ve sağlığı elverişli olan Müslümanların ömründe
bir kere bu ibadeti yapması Allah’ın bir emridir. Bu ibadet, insanlara
Allah’ın huzurunda tüm Müslümanların eşit olduğunu hatırlatır.
Ülkeleri, dilleri ve ırkları ayrı olan Müslümanları aynı amaç için bir
araya getirir.
3. Günün belli saatleri arasında aç ve susuz kalarak yerine getirilen
bu ibadet, insanlara sabrı ve şükrü öğretir.
4. Dinen zengin sayılan bir Müslüman’ın, her yıl malının belli bir
miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Bu ibadet
sayesinde insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artar.
5. Günde beş vakit yerine getirilmesi gereken bu ibadet, “dinin direği”
olarak kabul edilir.

66. Aşağıdaki verilen bilgiler doğru ise başında bulunan yay ayraç ( ) içine “D”, yanlış ise
“Y” yazınız.
1. (...) Kur’an-ı Kerim Allah tarafından Hz. Muhammed’e (sav.) gönderilen, son ilahi kitaptır.
2. (...) Kur’an-ı Kerim’deki en kısa sure Kevser suresidir.
3. (...) Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 ayet vardır.
4. (...) Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’e bir defada toplu olarak indirilmiştir.
5. (...) Ayetlerin sonunda yer alan ve içinde ayet numaralarının bulunduğu yuvarlak şekle ayet
durağı denir.

22

67. Aşağıda verilen numaralanmış ifadelerin, İslam’ın şartlarından hangisine ait olduğunu
örnekteki gibi boşluklara yazınız.

1

Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in (sav.) elçiliğine şahitlik ifadesidir.

2

Günde beş vakit kılınır.

3

Ramazan ayında tutulur.

4

Ekonomik durumu uygun olanlar tarafından yılda bir kez verilir.

5

İmkânı olanların Kâbe’yi ve kutsal yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etme gerekliliğidir.

2

1
3

4

Oruç

5

68. Aşağıda okunuşu verilen Âmentü duasındaki boşlukları doldurunuz.
Âmentü billâhi ( 1 ) ……………………………… ve kütübihî ve rusülihî
( 2 ) …………………………… ve bi’l-kaderi ( 3 ) …………………………. ve şerrihî minallâhiteâlâ
( 4 ) …………………………………………….-mevti hakkun. Eşhedü ( 5 ) …………………………
illallâh ve eşhedü ( 6 ) ………………………………………….. abduhû ve ( 7 ) ……………………….
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CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
C
A
B
D
C
D
A
D
B
D
C
D
C
A
D
A
D
A
B
D
C
A
B
C
A
C
A
B
A

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

D
C
D
B
C
A
A
C
C
A
B
B
A
D
B
D
B
C
D
D
C
D
B
B
A

56.

57.

58.
59.

60.

1. Allah’a iman
2. Meleklere iman
3. Kitaplara iman
4. Peygamberlere iman
5. Ahiret gününe iman
6. Kader ve kazaya iman
1. Sure
2. Fatiha
3. Cüz
4. Bakara
5. Kur’an-ı Kerim
6. Ayet
7. Nas
8. Kevser

64.

65.

1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D
1. yetişkin
2. İslam’ın
3. ramazan
4. yememek
5. sabrın

66.
67.

1. ilahi
2. yirmi üç
3. parça parça
4. Arapça
5. son

61.

62.

63.

1. Melek
2. Ahiret
3. Peygamber
4. Kader
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68.

1. Nas suresi
2. Ayet
3. Bakara suresi
4. Sure
5. Durak
6. Cüz
7. Kevser suresi
1. 114
2. 286
3. Bakara
4. Kevser
5. Fatiha
6. Nas
1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Hacca gitmek
3. Oruç tutmak
4. Zekât vermek
5. Namaz kılmak
1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D
1. Kelime-i şehadet
2. Namaz
3. Oruç
4. Zekât
5. Hac
1. ve melâiketihî
2. ve’l-yevmi’l-âhiri
3. hayrihî
4. ve’l-ba‘sü ba‘de’l
5. enlâ ilâhe
6. enne muhammeden
7. rasûlüh
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