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“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsay-
dı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”                       
                                         (Enbiya suresi, 22.ayet.)

Bu ayetten;
I. Allah’ın yaratan olması
II. Allah’ın bir ve tek olması
III. Birden fazla yaratıcının olması

ilkelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II 
C) I ve III  D) II ve III

Hz. Davud (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Denizin ikiye ayrılması mucizelerinden biridir.
B) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderil-
miştir. 
C) Kur’an-ı Kerim’de adı çokça geçen peygam-
berlerden biridir. 
D) Kendisine ilahî kitaplardan Zebur indirilmiştir.

I. Semi: Allah her şeyi bilir.
II. Basar: Allah her şeyi görür.
III. Tekvin: Allah her şeyi yaratandır.

Allah’ın sıfatlarıyla ilgili verilen tanımlardan 
hangileri doğrudur?
A) I ve II  B) II ve III 
C) I ve III  D) I, II ve III

Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili;
I. Pek çok peygamberin atasıdır.
II. Kendisine Halilullah lakabı verilmiştir.
III. Oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile Kabe’yi inşa etmiştir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II 
C) II ve III  D) I, II ve III

Oruç Çeşidi Tanımı

I.Nafile Oruç

Geçerli bir mazereti olmadan 
başlamış olduğu Ramazan 
orucunu bozan bir kimsenin, 
iki ay bir gün ara vermeden 
tuttuğu oruçtur.

II.Kaza Orucu
Ramazan ayı içinde geçerli bir 
sebepten dolayı tutulamayan 
oruçların daha sonra tutulma-
sıdır.

III.Kefaret Orucu

Ramazan ayı dışında herhan-
gi bir zamanda Allah’ın (c.c.) 
rızasını kazanmak amacıyla 
tutulan oruçtur.

IV.Adak Orucu

Bir işimizin olması veya bir di-
leğimizin yerine gelmesi duru-
munda, Allah (c.c.) rızası için 
tutmaya söz verdiğimiz oruç-
tur.

Verilen tablodaki tanımların doğru olabilme-
si için hangi maddelerdeki oruç çeşitleri yer 
değiştirmelidir?
A) I ve II  B) I ve III 
C) II ve IV  D) III ve IV
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“Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araş-
tırmayın.”                  (Nur Suresi, 27.ayet.)

Altı çizili kavramla ilgili olarak aşağıdaki ör-
neklerde verilen davranışlardan hangisi yanlış-
tır?
A) Kardeşlerimizin sırrını açığa vurmak 
B) Arkadaşımızın bir eşyasını izin alarak kullan-
mak 
C) Bir eve girerken ev sahiplerinden müsaade 
istemek 
D) Arkadaşımızın hatasını örtmeye çalışmak

Peygamberimiz, çocuklarının eğitimiyle yakından 
ilgilenir, onların güzel ahlak sahibi olmaları için 
özen gösterir ve herkese de bu tavsiyede bulunur-
du.
I. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel 
terbiye ediniz.
II. Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha de-
ğerli bir bağışta bulunamaz.
III. Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna 
eziyet etmesin.

Hadislerinden hangilerinde, Peygamber Efen-
dimiz bu konuya dikkat çekmiştir?
A) Yalnız II  B) I ve III 
C) II ve III  D) I ve II

• İki dinle, bir söyle. 
• Bin düşün, bir konuş.
• Su küçüğün, söz büyüğün.

Verilen atasözlerinin içeriği aşağıda verilen 
kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?
A) Alışveriş adabı 
B) Sofra adabı 
C) Konuşma adabı 
D) Selamlaşma adabı

• Cahiliye geleneklerine göre çocuklar açıktan 
sevilmediği gibi kız çocukları, utanç kaynağı 
olarak kabul edilirdi. Böyle bir ortamda Pey-
gamberimiz bütün çocuklarına ve özellikle de 
kız çocuklarına karşı sevgisini göstererek cahi-
liye âdetlerini yıkmaya çalışmıştır.
• Peygamberimizin bir gün Hz. Hasan’ı (r.a.) 
öptüğünü gören biri ona: “Benim on çocuğum 
var ama daha hiçbirini öpmedim.” deyince Pey-
gamberimiz de ona, “Merhamet etmeyene mer-
hamet edilmez.” şeklinde karşılık vermiştir. 
• Peygamberimiz, Hz. Hatice’den (r.a.) şöyle 
bahsetmiştir: “Allah bana ondan daha hayırlısı-
nı vermemiştir. Çünkü herkes benim peygam-
berliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes 
beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mal-
larını esirgerken o malıyla bana destek oldu...” 

Verilen örneklerde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
hangi yönüne değinilmemiştir?
A) Komşuluk ilişkilerinde vefakar olması 
B) Merhamet sahibi bir dede olması 
C) Kadınlara değer veren bir aile reisi olması 
D) Eşine nezaketle yaklaşan bir insan olması
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Katkı Sunan Öğretmenler: Elif YILMAZ- Emine ELMAS- Feride Fatma KURUCAN- Hilal AŞİRET- Hüseyin ÇELİK
Mehmet Emin ADIGÜZEL- Osman ELMAS- Osman ŞAHBAZ- Yasin AYDEMİR

........
Zengin Müslümanların ramazan ayı için-
de vermesi vacip olan sadakaya “imsaki-
ye” denir.

........
Oruç tutmaya başladığımız vakte “imsak” 
denir.

........
Güneş battığında oruç açmaya “iftar” de-
nir.

........
İmsak, iftar ve namaz vakitlerini belirten 
çizelgeye “fitre” denir.

Verilen bilgiler, doğru (D) - yanlış (Y) olarak işa-
retlendiğinde aşağıdaki hangi sıralama doğru 
olur?
A) D - Y - D - Y 
B) D - Y - Y - D 
C) Y - D - D - Y 
D) Y - D - Y - D
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