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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.

● Bu sınav için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.

● Bu denemede 10 soru bulunmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DENEME KİTAPÇIĞI

7. SINIFLAR İÇİN

OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK
BECERİ TEMELLİ SORULAR
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1. D Y
Kıyametten sonra ahiret hayatı 
başlar. 
Ahirete iman İslam’ın şartlarından-
dır. 
Ahiret inancı insanı yok olma kor-
kusundan kurtarır. 
Ahiret kalıcı bir yurttur. 

Verilen cümlelerden doğru olanların ba-
şına “D” yanlış olanların başına “Y” yazıl-
dığında doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur? 

A) D - Y - D - Y  B) D - D - D - Y 

C) D - D - Y - Y  D) D - Y - D - D 

2. 
“Her nefis ölümü tadacaktır.” (Ankebut 
suresi, 57. ayet)

Verilen ayet aşağıdakilerden hangisi ile 
aynı anlamı içermektedir? 

A) “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdu-
nu iste ama dünyadan da nasibini unut-
ma.” (Kasas suresi, 77. ayet)

B) “Kitabını (amel defterini) oku! Bu gün 
sana hesap sorucu olarak kendi nefsin 
yeter.” (İsra suresi, 14. ayet)

C) “Yeryüzünde bulunan her varlık yok ola-
caktır.” (Rahman suresi, 26. ayet) 

D) “Kim küçücük bir hayır işlemişse onun 
karşılığını, kim de küçücük bir kötülük 
işlemişse onun karşılığını alır.” (Zilzal 
suresi, 7/8. ayetler)

3. 
Melekler, Allah’ın nurdan yarattığı var-
lıklardır. Kendilerine has bazı özelliklere 
sahiptirler. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi me-
leklerin özelliklerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

Cinsiyetleri vardır.

Yeme, içme ihtiyaçları vardır.

İnsanlar gibi günah işleyebilirler.

Çok hızlı hareket ederler.

4. Meleklerin varlığına inanmak imanın 
şartlarındandır. Evrende göremediğimiz 
fakat varlığına inandığımız varlıklar var-
dır. 

Buna göre insanların meleklerin varlık-
larına inanma sebepleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)

B)

C)

D)

Kur’an’da meleklerin var olduk-
larının bildirilmesi 

Meleklerin nurdan yaratılan var-
lıklar olmaları

İyiliğin sembolü olarak bilinme-
leri 

İnsanların iyiliği için çalışmaları 
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5. 
Cinler ve melekler Allah’ın yarattığı gözle 
görülemeyen varlıklardır. 

Cinler ve meleklerin ortak özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)

B)

D)

C)

Allah tarafından yaratılmış olmaları 

İrade sahibi olmaları 

Cinsiyetlerinin olmaması 

Nurdan yaratılmış varlıklar olmaları 

6. Evrende var olan her şeyi Allah yaratmış-
tır. Sonradan yaratılan, Allah’ın yarattığı 
her şeye varlık denir. Varlıklar gözle gö-
rülen ve görülmeyen varlıklar olmak üze-
re ikiye ayrılır. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Her şeyi yaratan Allah’tır. 

B) Allah yarattığı her varlığı görünür kılmış-
tır. 

C) Allah’ın yarattığı her varlığı görmemiz 
mümkün değildir. 

D) Varlıklar görünen ve görünmeyen olmak 
üzere ikiye ayrılır.

7. Melekler, günah işlememeleri, insanların 
iyiliğini istemeleri sebebi ile toplumda iyi-
liğin sembolü olarak kabul edilirler. Buna 
karşılık şeytan da Kur’an’da anlatılan 
özelliklerinden dolayı kötülüğün sembolü 
olarak kabul edilmektedir. 

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz? 

A) Şeytan insanları kötülük yapmaya teşvik 
eder. 

B) Melekler günahsız varlıklardır. 

C) Şeytan insanların sevap işlemesi için 
çaba gösterir. 

D) Melekler her zaman insanların iyiliğini 
isterler.

8. 
Kıyamet denilince ilk akla o gelir 

O melek ki Sur’a üfleyecektir. 

Önce kıyamet kopacak 

İkinci defa üflediğinde ise 

İnsanlar dirilecektir. 

Şiirde anlatılan melek aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Mikail İsrafil

Azrail Cebrail

A) B)

D)C)
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9. 
Ahirete inanan insan, kötülük yapmaktan 
ve suç işlemekten kaçınır. Çünkü bilir ki 
ahiret gününde yaptıklarından hesaba 
çekilecektir. Bu bilinç insanın davranışla-
rında daha dikkatli olmasını sağlar. 

Metinden aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılabilir? 

A)

B)

D)

C)

Ahiret inancı kişinin davranışları-
nın güzelleşmesini sağlar.

Ahiret inancı insanın dünya nimet-
lerini daha çok sevmesini sağlar. 

Ahiret inancı bu dünyayı tamamen 
unutturur. 

Ahiret inancı kişiyi kötülük yap-
maya sevk eder.

10. 
Allah’ın yarattığı gözle görülemeyen var-
lıklardan birisi de şeytandır. 

Aşağıdakilerden hangisi şeytan hakkın-
da doğru bilgi değildir? 

A)

B)

D)

C)

İnsanlara vesvese vererek, kö-
tülük yaptırmaya teşvik eder.

Kandırdığı insanlar ile birlikte 
hesaba çekilecek ve cehenne-
me gidecektir.

Allah tarafından kıyamete kadar 
izinli olduğu için yaptığı hiçbir 
şey için sorumlu tutulmamıştır. 

İnatçı ve nankör olmakla birlikte, 
kibrinden dolayı Allah tarafından 
cennetten kovulmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. I. Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç nokta-
sıdır. 

 II. Yaşam sadece bu dünyadadır; ölümle 
her şey biter. 

 III. Ahireti kazanmak, kişinin dünyadaki ha-
zırlığına bağlıdır. 

 IV. Ölüm bir başlangıç değil, yok oluştur. 

Verilen bilgilerden hangisi doğru değil-
dir? 

II ve IV I ve II

I ve IVII ve III

A) B)

D)C)

2. 
“De ki; İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve 
ilahına sığınırım. İnsanlara kötü şeyler 
fısıldayan, onların gönüllerine şüphe ve 
tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrin-
den, cinlerin ve insanların kötülüklerin-
den Allah’a sığınırım.”

Aşağıdakilerden hangisi anlamı verilen 
Nas suresi ile ilgili değildir? 

A) Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. 

B) Kötü insanlardan Allah’a sığınılır. 

C) Allah insanı şeytandan korur. 

D) Allah’tan, insanların Rabb’i ve ilahı ola-
rak bahsedilir.

3. 
“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların 
helal ve temiz olanlarından yiyin, şeyta-
nın peşine düşmeyin; çünkü şeytan sizin 
açık bir düşmanınızdır. O size daima kö-
tülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkın-
da bilmediğiniz şeyler söylemenizi emre-
der.” (Bakara suresi, 168 – 169. ayetler)

Verilen ayetlerden aşağıdakilerden han-
gisi çıkarılabilir? 

A)

B)

D)

C)

Melekler günahsız varlıklardır.

Şeytan kişiyi iyiliğe yönlendirir.

Şeytan insanın apaçık düşmanıdır.

Şeytan ateşten yaratılmıştır.

4. 
İmanın şartlarından biri de ahirete iman 
etmektir. Müslüman olan her kişi bu dün-
yanın geçici olduğunu, öldükten sonra 
tekrar diriltileceğini ve sonsuz hayatın 
başlangıcını kabul eder. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ahi-
rete imanın kişiye sağladığı faydalardan 
biri değildir? 

A) Salih ameller işlemeye teşvik eder. 

B) Ölüm korkusunu yenmesine katkıda bu-
lunur. 

C) Toplumun düzenini bozar. 

D) Huzur ve ümit verir.
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5. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin iyili-
ğin ve güzelliğin sembolü olduğuna işa-
ret eden ayet veya hadislerden biridir? 

A) “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref 
sahibi kıldık. Onları karada ve denizde 
taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar 
verdik. Yine onları yarattıklarımızın bir 
çoğundan üstün kıldık. (İsra suresi, 70. 
ayet) 

B) “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra 
çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek 
tarafındandır. Allah’tandır. Bundan ötü-
rü Allah’a hamd etsin ve o yolu tutsun. 
(Hadis) 

C) “Meleklere ‘Adem’e secde edin.’ demiş-
tik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis di-
retti, kibirlendi, nankörlerden oldu.” (Ba-
kara suresi, 34. ayet) 

D) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kul-
luk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat sure-
si, 56. ayet)

6. I. Kur’an’ın 114. suresidir. 

 II. Adını, içinde beş defa geçen ve cinler 
anlamına gelen nas kelimesinden alır. 

 III. Altı ayetten oluşur. 

 IV. Kötülüklerden korunma ve Allah’a sı-
ğınma öğütlenmiştir. 

Nas suresi ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

I ve II II ve III

Yalnız IV Yalnız II

A) B)

C) D)

7. 

Mustafa

Ba’s: Yeniden diriliş. 
Haşr: Toplanma
Mahşer: İlahi adalet terazisi
Mizan: Toplanılacak yer 

Mustafa’nın verdiği bilgilerden yola çıkı-
larak hangisi söylenebilir? 

A)

B)

C)

D)

Ba’sı yanlış bilmektedir.

Mizanı doğru bilmektedir.

Haşrin tanımını yanlış 
vermiştir. 

Mahşer ve mizanı karıştır-
maktadır. 

8. 
“İki melek (insanın) sağında ve solunda 
oturarak yaptıklarını yazarlar insan ne 
söylerse yanında gözetleyen, yazmaya 
hazır bir melek mutlaka bulunur.” (Kaf 
suresi, 17 - 18. ayetler) 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetleri dik-
kate alan bir kişinin davranışı olamaz? 

A) Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getir-
mek. 

B) Hileden ve yalandan uzak durmak. 

C) Yardıma muhtaç olan kişilere sahip çık-
mak. 

D) Kul hakkını ihlal etmek.
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9. Hz. İsa yeryüzünde bulunduğu süre bo-
yunca, doğruyu yanlıştan ayırma, hik-
metli ve etkili söz söyleme gibi özellikleri 
en güzel örneklerle ortaya koymuştur. 
Düşmanlarının onu küçük düşürmek için 
art niyetle sordukları sorulara en hikmetli 
ve en akılcı cevaplar vermiş, tek bir ör-
nekle düşmanlarının bütün girişimlerini 
ortadan kaldırmıştır. O, kavminin tavrı 
karşısında her zaman imanı ve ihlası ile 
güçlü olmuş, Allah’ın varlığını en etkili 
yollarla anlatmıştır. 

Paragrafa göre Hz. İsa ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 

A)

B)

D)

C)

Her peygamber gibi tebliğ sırasında 
zorluklarla karşılaşmıştır. 

Akıllı ve zeki oluşu sayesinde zorluk-
ların üstesinden gelmiştir.

Kendisine inanmayanlar tarafından 
çarmıha gerilerek öldürülmüştür. 

Hz. İsa yaşadığı sürece insanlara 
örnek olmuştur.

10. 
a) İsrafil’in ikinci kez Sur’a üflemesi 

b) Kıyametin kopması 

c) Yeniden diriliş 

d) Kabir hayatı 

e) İsrafil’in birinci kez Sur’a üflemesi

Verilen olayların oluş sırası aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) B)

C) D)

d e b a c d e c a b

b c e d ae b c d a

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. 
Annesi Hz. Meryem’dir. Allah (c.c.) tara-
fından babasız olarak dünyaya gelmiştir. 
Kıssası Kur’an’da açıkça anlatılmakta-
dır. Otuz yaşında peygamber seçilmiştir. 
Kendisine indirilen kutsal kitap İncil’dir. 

Hakkında bilgi verilen peygamber aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)

B)

C)

D)

Hz. Davut

Hz. İsa

Hz. Nuh

Hz. Musa

2. I. Arafat’ta vakfe yapmak 

 II. İhram giymek

 III. Kurban kesmek

 IV. Kâbe’yi tavaf etmek 

Yukarıdakilerin hangileri hac ibadetinin 
farzlarıdır? 

I, II ve III II, III ve IV

I, III ve IV I, II ve IV

A) B)

C) D)

3. 
Dört büyük melekten biridir. Allah’tan al-
dığı mesajları peygamberlere iletmekle 
görevlidir. 

Açıklaması verilen melek aşağıdaki ayet-
lerden hangisinde anlatılmıştır? 

A) “Sur’a üflenince ... göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir 
daha üflenince bir de ne göresin, onlar 
ayağa kalkmış bakıyorlar.” (Zümer sure-
si, 68. ayet) 

B) “Allah, ‘Benden başka ilah yoktur. Öyle 
ise bana karşı gelmekten sakının’ diye 
(insanları) uyarmaları için emrini içeren 
vahiy ile melekleri kullarından dilediğine 
indirir.” (Nahl suresi, 2. ayet) 

C) “İki melek insanın ağında ve solunda 
oturarak yaptıklarını yazarlar. (Kaf sure-
si, 17. ayet) 

D) “Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli 
yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduk-
larınızı bilir.” (İnfitar suresi, 10-12. ayet-
ler)
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4. 
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz za-
man, onun öldüğünü, ancak değneğini 
yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda 
yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı 
bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde 
kalmazlardı.” (Sebe suresi, 14. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A)

B)

C)

D)

Hz. Süleyman’da her peygam-
ber gibi ölümlüydü.

Cinler Hz. Süleyman’ın öleceği 
zamanı bilmiyorlardı.

Cinler gelecekten haber ver-
mişlerdir.

Cinler gaybtan haber veremez-
ler.

5. 
Nurdan yaratılmışlardır. İnsanların iyiliği-
ni, mutluluk ve huzurunu isterler. Kötülük 
nedir bilmezler. Cinsiyetleri ve iradeleri 
yoktur. Yeme içmeye ihtiyaç duymazlar. 
Çok hızlı hareket ederler. 

Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap olarak verilmiştir? 

A)

B)

C)

D)

Meleklerin görevleri nelerdir? 

Meleklerin özellikleri nelerdir? 

Meleklere imanın insan davranış-
larına etkileri nelerdir?

Meleklerin varlığının delilleri 
nelerdir?

6. 
Hac ibadeti sırasında ihram giydikten 
sonra Kâbe ve çevresinde insanlarla 
tartışmak, kavga etmek, avlanmak veya 
herhangi bir canlıya zarar vermek gibi 
davranışlar yasaktır. 

Buna göre hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanlara ve diğer canlılara zarar ver-
meden yaşamayı öğretmeye çalışır. 

B) Herkesin birbirine saygı göstermesini 
ve başkalarıyla uyum içinde olmalarını 
amaçlar. 

C) Toplumun ileri gelenlerinin birbirlerini ta-
nımalarını kolaylaştırır. 

D) Hacca giden insan, döndükten sonra da 
çalışmaya ve iş hayatına devam etme-
lidir.

7. Hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kâbe’nin etrafında “mikat” adı verilen sı-
nırda ihrama girilir ve hacca niyet edilir.

B) Sa’y, haccın gereklerinden olup Hz. 
İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su ara-
yışının sembolik olarak yeniden canlan-
dırılmasıdır. 

C) Mekke’de hac ibadetini bitirdikten sonra 
Medine’ye gidilir. Burada Mescid-i Nebi  
ve Peygamberimizin kabri ziyaret edilir.

D) Şeytan taşlamayla şeytanın hile, ves-
vese, kötülük ve düşmanlıklarına karşı 
sembolik olarak tepki gösterilir. Bu işlem 
Kâbe etrafında yapılır.
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8. 
“Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, 
hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” (Hz. Mu-
hammed)

Hz. Muhammed’in hadisinde söz ettiği 
yer neresidir? 

Mina

Mescid-i
Aksa

Mescid-i
Nebi

Müzdelife

A) B)

C) D)

Mina
Müzdelife 
Mescid-i Aksa 
Mescid-i Nebi

9. 
Hac, Kâbe’yi ve diğer kutsal yerleri yılın 
belirli günlerinde usulüne uygun olarak 
ziyaret etmek demektir. Allah gerekli şart-
lara sahip olanların hac ibadetini yapma-
sını emretmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hac-
cın farz olması için gerekli şartlardan 
değildir? 

A)

B)

C)

D)

Hür olmak

Zeki olmak

Müslüman olmak

Ergenliğe girmiş olmak

10. 
De ki: Sığınırım ben insanların Rabb’ine, 
insanların hükümdarına, insanların ilahı-
na, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki, 
insanların kalplerine vesveseler fısıldar. 
Gerek cinlerden, gerek insanlardan. 

Anlamı verilen Nas suresinin konusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

Allah’ın nimetlerine şükür et-
mek

Allah’a sığınıp kötülüklerden 
korunma

Allah’ın varlığı ve birliği

Allah’tan yardım ve af dileme

A)

B)

C)

D)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. 
Safa ile Merve tepeleri arasında yedi 
defa gidip gelmektir. Safa’dan Merve’ye 
dört, Merve’den Safa’ya üç kez gidilir. Hz. 
Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışının sem-
bolik olarak canlandırılmasıdır. 

Açıklaması yapılan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

Tavaf

Şavt

Vakfe

Sa’y
A) B)

C) D)

2. 
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbey-
ke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde 
ve’n-nimete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek 
(Emrin başüstüne… Allah’ım, başüstü-
ne… Emrin başüstüne ey ortağı olma-
yan! Başüstüne… Tek öveceğim sensin, 
tüm övgülerim sana… Kavuştuğum ni-
metlerin hepsi senindir. Her şey de se-
nin… Yoktur ortağın senin.) 

Hac ve umre ibadeti yapılırken sıkça oku-
nan bu duaya verilen isim aşağıdakiler-
den hangisidir? 

Telbiye Sa’y

Tavaf İhram

A) B)

C) D)

3. Mahşer yerindeki toplanmayı ve kalaba-
lığı temsil eden haccın bölümü aşağıdaki 
açıklamaların hangisinde anlatılmıştır? 

A) Arafat’ta, renkleri, dilleri, ırkları, kültürle-
ri farklı Müslümanların, ortak amaç için 
aynı yerde ve aynı zaman diliminde top-
lanmalarıdır. 

B) Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışı ile 
başlayan Safa ile Merve tepeleri arasın-
da yedi defa gidip gelmektir. 

C) Dünyanın dört bir yanından gelen Müs-
lümanların Kâbe’nin etrafında aynı duy-
gular ile dönmeleridir. 

D) Mina’da kötülüğün simgesi olan şeyta-
nın sembolik olarak taşlanmasıdır.

4. 
Çocuğu doğan bir kimsenin doğumun ilk 
günlerinde Allah’a şükür için kestiği kur-
bandır. İmkânı olan Müslüman’ın bu kur-
banı kesmesi onu sevaba ulaştırır. Dini-
mizdeki hükmü sünnettir, kurbanı kesen 
kişinin kendisi ve ailesi kurbanın etinden 
yiyebilir. 

Tanımı verilen kurban çeşidi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) B)

D)C)

Ziyaret 
kurbanı 

Akika 
kurbanı 

Şükür 
kurbanı 

Adak 
kurbanı
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5. 
“Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şey-
lere asla isyan etmezler; ne emredilirse 
hemen yaparlar.” (Tahrim suresi, 6. ayet)

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi 
ayette anlatılan varlıklara aittir? 

A)

B)

D)

C)

İradeleri vardır, inanıp inanma-
mayı seçerler.

İnsanlar gibi yeme, içmeye ihti-
yaç duyarlar.

Cinsiyetleri vardır. 

Nurdan yaratılmış iyiliğin sem-
bolü olan varlıklardır.

6. “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rı-
zık olarak verdiği kurbanlık hayvanların 
üzerlerine O’nun adını anarak kurban 
kesmeyi meşru kıldık. İlahınız tek olan 
Allah’tır. O’na teslim olun. Allah anıldığı 
zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene 
sabreden, namaz kılan, kendilerine ve-
rilen rızıktan sarf eden ve Allah’a gönül 
vermiş olan kimselere müjde et.” (Hac 
suresi, 34. ayet)

Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır? 

A) Kurban ibadeti her ümmet için emredil-
miştir. 

B) Kur’an sadece Müslümanlar için vaciptir. 

C) İmkânı olmayan kurban kesmeyebilir. 

D) Teslimiyet sadece peygamberin işidir.

7. De ki: “Şüphesiz benim namazım da, di-
ğer ibadetlerim de, yaşamam da ölümüm 
de alemlerin Rabbi olan Allah içindir.” 
(En-am suresi, 162. ayet) 

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz? 

A) Yapılan tüm ibadetler sadece Allah’ın rı-
zasını kazanmak içindir. 

B) Âlemlerin Rabb’i sadece Allah’tır. 

C) Yapılan bütün ibadetler gösterişten uzak 
olmalıdır. 

D) İnsan ibadetlerinden yalnızca namaza 
önem vermelidir.

8. 
“Kitapta İsmail’i de an şüphesiz o sözün-
de duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi 
idi. Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. 
Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaş-
mıştı.”  (Meryem suresi, 54 - 55. ayetler)

Buna göre Hz. İsmail ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)

B)

D)

C) Allah’ın rızasını kazanmıştı. 

Hem resul, hem nebi idi.

Sadece namaz ve zekâtı tavsi-
ye ederdi. 

Sözünde duran, dürüst bir in-
sandı.
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9. Yeryüzünde kurulan ilk mabettir. Buraya 
“Beytullah” da denir. Kur’an’da “Şüphesiz 
insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke’de-
ki çok mübarek ve bütün âlemlere hida-
yet kaynağı olan evdir.” (Âl-i İmrân suresi 
96. ayet) denilmiştir. Hz. İbrahim ve oğlu 
Hz. İsmail, Allah’ın emriyle yapmıştır. Ya-
pımı tamamlandıktan sonra Hz. İbrahim 
ilk tavafı oğlu Hz. İsmail ile beraber yap-
mış ve bütün insanları ziyarete davet et-
miştir. Çevresi daire şeklinde çevrilmiştir. 
Bu daire içerisinde bulunan yere Mescid-i 
Haram denir. Hicretin 2. yılından itibaren 
Müslümanların kıblesi olmuştur. 

Tanıtımı yapılan kutsal yapı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A)

B)

C)

D) Safa ve Merve

Arafat

Kâbe

Mescid-i Nebi

10. 
Vacip olan kurbanın dışında da kesilen 
kurban çeşitleri vardır. Adak kurbanı da 
bunlardan biridir. 

Adak kurbanı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)

B)

D)

C)

İstenilen herhangi bir şeyin ger-
çekleşmesi durumunda, Allah’a 
verilen sözün yerine getirilmesi 
ile kesilir.

Adak kurbanı tamamen yoksu-
lun hakkıdır.

Adak kurbanının bir kısmı aile 
için ayrılır. 

Adak sahibi ve bakmakla yü-
kümlü olduğu kişiler kurbanın 
etinden yerse yediği kurbanın 
parasını öder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. 

Hac ibadetinin bireysel ve toplumsal 
faydaları vardır. Hac insana zorluklara 
karşı sabretme alışkanlığı kazandırır. 
Farklı ırk, dil ve kültürden gelen insan-
ların aynı amaç için bir araya toplanmış 
olmaları kardeşlik duygularını arttırır. 
Hac ibadetini yapan bir Müslüman, Al-
lah’a karşı görevini yapmış olmanın hu-
zurunu duyar. Hacda yapacağı ibadet-
lerle hatalarını bağışlaması için Allah’a 
dua eder. Hatalarından dolayı pişman-
lık duyup bunları tekrarlamamaya karar 
verir. Ayrıca, İslam’ın doğduğu ve geliş-
tiği yerleri görme imkânı bulur.

Buna göre amacı göz önünde bulundu-
rulduğunda hac ibadeti ile ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A)

B)

C)

D)

Hac ibadeti, işlenen günahların 
affedilmesi için iyi bir fırsattır.

Hac ibadeti, Hz. Muhammed’in ya-
şadığı ve İslam’ın yayıldığı yerleri 
görme fırsatı verir. 

Hac ibadeti, ülkelerin turizmine 
katkıda bulunarak ekonomilerini 
güçlendirir. 

Hacdan sonra kişinin dünya işlerin-
den kendisini soyutlaması İslam di-
nine göre uygun değildir.

2. Hac için dünyanın dört bir yanından 
Mekke’ye gelen Müslümanlar birbirleriyle 
tanışırlar. Irk, renk, dil, makam farkı olmak-
sızın aynı giysiler içinde olurlar. 

Buna göre, hac ibadeti için; 

 I. Herkesin eşit olduğunu gösterir. 

 II. Müslümanların tanışmasına ve kaynaş-
masına imkân verir. 

 III. Farklı kültürlerin tanınmasını sağlar. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

Yalnız I I, II ve III

Yalnız II II ve III

A) B)

D)C)

3. I. Kişiyi günahlarından arındırır. 

 II. Müslümanlar arasında birliktelik oluştu-
rur. 

 III. Allah’ın verdiği nimetlere şükretme 
imkânı verir. 

 IV. Allah’ın emrini yerine getirmenin mutlu-
luğunu yaşatır.

Verilenlerden hangisi hac ibadetinin 
toplumsal faydalarına örnektir? 

A) I B) II C) III D) IV
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4. 
Yapılma esnasında, iyi bir insan olma-
nın ve iyilik yapmanın önündeki engeller 
akla getirilir. Bu engelleri ortadan kaldır-
mak için mücadele edileceği sözü verilir. 
Şeytanın hile, vesvese, kötülük ve düş-
manlıklarına karşı sembolik olarak tepki 
gösterilir. 

Açıklaması verilen ibadet aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) B)

D)C)

Vakfe

Şeytan 
taşlama

Telbiye

Tavaf

5. 
Hac ibadetinin bireysel ve toplumsal bir-
çok faydası vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi haccın toplum-
sal faydasına örnektir? 

A) Hac, insana birlik ve beraberlik içerisin-
de hareket etmeyi öğretir. 

B) Kişi hacca gitmekle Allah’ın kendisine 
verdiği sağlık ve zenginlik için şükretmiş 
olur. 

C) Hac, insana Allah’ın emrini yerine getir-
menin mutluluğunu yaşatır. 

D) Hac, insana zorluklara sabretme alış-
kanlığı kazandırır.

6. Kurban ibadeti ve çeşitleri ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)

B)

D)

C)

Allah’a teşekkür maksadıyla kesi-
len kurbana “şükür kurbanı” denir.

Çocuk sahibi olan anne - babanın 
Allah’a şükür amacıyla kestiği kur-
bana “akîka kurbanı” denir.

Şükür ve akîka kurbanının etin-
den kurbanı kesen ve onun yakın-
ları da yiyebilirler. 

Kurban kesenler kurban etinin 
hepsini dağıtmak zorundadırlar.

7. 
Beş yaşını doldurduğu zaman Allah rıza-
sı için kurban edilebilir. En az bir, en fazla 
yedi kişi arasında ortak olarak kesilebilir. 

Özellikleri verilen kurbanlık hayvan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)
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8. “Haccın dünya Müslümanları açısından 
önemi nedir?” sorusuna aşağıdakilerden 
hangisi doğru cevap değildir? 

A) Müslümanlar arasında eşitlik fikrinin 
yerleşmesine yardımcı olur. 

B) Müslümanlar arasında tanışma, yakın-
laşma, birlik ve beraberlik duygularının 
gelişmesine yol açar. 

C) Müslümanlar aç olan insanların hâlini 
daha iyi anlar. 

D) Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar 
birbirleriyle bilgi alışverişinde ve ticari 
ilişkilerde bulunur.

9. Kurban kesen kişi, 

 I. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail arasında ge-
çen olayı yeniden hatırlar. 

 II. Kendisinin de Hz. İbrahim ve İsmail gibi 
Allah’ın emirlerine uymaya hazır oldu-
ğunu sembolik bir davranışla göstermiş 
olur. 

 III. Allah’ın rızasını kazanmak için sevdiği 
şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu ama-
cı gerçekleştirmiş olur. 

 IV. Ailesinin et ihtiyacını karşılamaktan 
başka bir şey düşünmez. 

yargılarından hangisine ulaşılamaz? 

I ve IV

Yalnız IV

Yalnız II

I ve III
A) B)

C) D)

10. 

● Bir işin ve isteğin olmasına bağlı olarak 
kesilen kurbandır. 

● Bu kurbanı, kesen kişi ve ailesi yiyemez. 

● Tamamen fakirlerin hakkıdır. 

Özellikleri verilen kurban çeşidi aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)

B)

C)

D) Musahiplik kurbanı

Dâr kurbanı

Akika kurbanı

Adak kurbanı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


