GENEL TARAMA TESTİ -1
Ad-Soyad:............................................................................

1.

Sınıf/Şube: ...................................

4.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Günah işlemekten kaçınmak
B) Tebliğ görevini eksiksiz yapmak
C) Gelen vahiyleri kitap hâline getirmek
D) Akıllı ve zeki olmak

6. SINIF
DKAB
No: ................................

Salih ile dedesi köydeki evlerinden o gün sabah
namazını kıldıktan sonra odun toplamak üzere ormana gitmeye karar verdiler. Salih çok heyecanlıydı. Yürüyerek gittikleri için yanlarına çok fazla
yiyecek ve su almamışlardı. Güneş biraz yükselince Salih, dedesine acıktığını söyledi. Yanlarında
getirdikleri yiyecekleri yediler. Dedesi odun toplarken susayan Salih, yanlarında getirdikleri suyu da
biraz içerek biraz da oyununda kullanarak bitirdi.
Öğle namazı vakti gelmişti. Dedesi “Haydi namazımızı kılalım, suyu getir de abdest alalım oğlum!”
dedi. Ama su kalmamıştı. Salih mahcup bir ifadeyle: “Dedeciğim şimdi nasıl abdest alacaksın?” dedi.
Dedesi de “Hallederiz oğlum, sen üzülme” dedi.
Bu durumla karşılaşan Salih’in dedesinin alacağı abdest, aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) I		

B) II		

C) III

D) IV

A) Boy		
C) Gusül		

MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

(I) Kur’an-ı Kerim; 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandı.(II) Ayetlerinin
tamamı Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında yazıya geçirildi.(III) Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında iki
kapak arasına alınıp kitap hâline getirildi.(IV) Yüce
kitabımız, ikinci halife Hz. Ömer (r.a.) zamanında
çoğaltıldı.

5.
3.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tahtaya
namazlar ve rekatları ile ilgili bilgiler yazıyordu.

Zeynep ve annesi birlikte akşam namazı kılmak
üzere seccadelerini serip, namaza başlayacaklardı. Tam niyet edeceklerdi ki Zeynep annesine,
rükûda ne okunduğunu sordu.
Annesinin Zeynep’e vermesi gereken cevap
aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmenin;

A) Subhane rabbiyel azim
B) Subhane rabbiyel ala
C) Allahu ekber
D) Esselamu aleyküm ve rahmetullah

“ 5 rekattır. Diğer namazlardan farklı olarak farz
namazı sünnet namazından önce kılınır.”
şeklinde tahtaya yazdığı namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabah		
C) İkindi		

B) Teyemmüm
D) Namaz
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B) Akşam
D) Öğlen
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6.

9.

Sevgili öğrenciler! İslam dini alkol ve uyuşturucu
kullanmayı bizlere yasaklamıştır. Çünkü alkol ve
uyuşturucu kullanmak……
Yukarıda verilen cümle en kapsamlı şekilde
nasıl tamamlanmalıdır?

Verilen Ayet’i Kerime’de hangi olay anlatılmıştır?

A) Bizi hasta eder.
B) Bedenimizi zayıflatır.
C) Ruh sağlığımızı olumsuz etkiler.
D) Aklımızı ve irademizi kullanmayı engeller.

A) Fil olayı
B) Hicret olayı
C) Mekke’nin fethi
D) İsra ve Mirac olayı

• Kişinin zamanını boşa harcamasına neden
olur.
• Toplumda kin ve nefretin artmasına neden olur.
Yukarıda bireysel ve toplumsal bazı zararları
verilen kötü alışkanlık hangisidir?
B) Sigara
D) Uyuşturucu
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A) Alkol		
C) Kumar		
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7.

8.

“ Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim
diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i
Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

10. Peygamberimiz

Medine’ye hicret ettiğinde yapılan Mescid-i Nebî’nin bir tarafında ilim öğrenmekle
meşgul kimselerin kaldığı Suffe bulunuyordu. Gerek Suffe’de kalanlar gerekse kadın erkek diğer
pek çok müslüman bu mescidde toplanarak Peygamberimizi dinler, ondan İslam’ı öğrenirlerdi.
Bu durum, Mescid-i Nebî’nin toplumsal işlevlerinden hangisini açıklamaktadır?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen ,
öğrencilerine ”Hz. Yahya hakkında neler biliyorsunuz?” diye sorar.

A) Eğitim öğretim yapılması
B) Cemaatle namaz kılınması
C) Yardımlaşma merkezi olması
D) Devlet işlerinin görüşülmesi

Buna göre öğrencilerin vermiş oldukları cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Ali: Kendisine gönderilen kutsal kitap İncil’dir.
B) Zahide: İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
C) Salih: Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir.
D) Hatice: Hz. İsa ile akrabadır.

Katkı Sunan Öğretmenler: Elif YILMAZ- Emine ELMAS- Feride Fatma KURUCAN- Hilal AŞİRET- Hüseyin ÇELİK
Mehmet Emin ADIGÜZEL- Osman ELMAS- Osman ŞAHBAZ- Yasin AYDEMİR
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