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10. SINIF

Adı Soyadı:...........................................................

Sınıfı: ...................................................................

Numarası: ............................................................



Ders Adı Soru Sayısı Sınav Süresi

Kur’an-ı Kerim 20

135 Dakika

Hadis 20

Fıkıh 20

Siyer 20

Arapça 20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20

AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını kontrol ediniz. 
2. Optik formdaki ilgili alanları doldurmayı unutmayınız.
3. Optik formdaki işaretlemeleri kurşun kalemle yapınız.
4. Yanlış cevaplarınız, doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir. 
5. Sınav bitimine 10 dakika kala gözetmenler tarafından süreyle ilgili hatırlatmada bulunulacaktır.
6. Sınav bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı gözetmene teslim ediniz.

SINAVIN AMACI

Sınav, Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, imam hatip meslek dersleri ve din 
kültürü ve ahlak bilgisi alanında programda belirlenen kazanımları edinme durumlarını izleme ve değerlendir-
me amacıyla uygulanacaktır. 

SINAVIN KAPSAMI

İHL Meslek Dersleri Kazanım Değerlendirme Uygulaması, Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9. 10. 11. ve 12. 
sınıflarında örgün eğitim gören öğrencilerimizin katılımıyla belirtilen derslerden ve açıklamalar doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir.
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10. Sınıf 

1. I. Erdem Öğretmen, Kur’an-ı Kerim dersinde sınıf 
içi etkinliği olarak labirent oyunu hazırlamıştır. 
Bu labirentin köşelerinde Kur’an harfleri hareke-
li olarak yazılmıştır. Doğru çıkışa ulaşmak için, ilk 
önce üzerinde üstünlü bir dudak harfinin olduğu 
I. köşeye, sonra üzerinde ötreli bir boğaz harfinin 
bulunduğu II. köşeye ve üzerinde esreli bir dil har-
finin olduğu kapıya gitmek zorunluluğu vardır.

Buna göre doğru çıkışa giden yolu aşağıdaki seçenek-
lerden hangisi göstermektedir?

I. Köşe II. Köşe Kapı

A) اَ ُو ِط
B) ہَ ُج ِل
C) َص ُف ِي
D) َب ُح ِك
E) َو ُق ِخ

5. Hilal Öğretmen, Kur’an tilaveti ve kıraat ilmi ile ilgili 
temel kavramları anlattıktan sonra, tahtaya aşağıdaki 
tabloyu çizerek bir öğrenciden bu kavram ve tanımları 
eşleştirmesini istemiştir.

Öğrencinin yaptığı eşleştirme şu şekildedir:

A-IV B-V C-III D-II E-I

Bu eşleştirme ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan 
hangisi yanlıştır?

A) Mehâric-i hurûf kavramı doğru eşleştirilmiştir. 
B) Tilavet kavramı yanlış eşleştirilmiştir.
C) Bütün kavramlar doğru eşleştirilmiştir.
D) Kari kavramı yanlış eşleştirilmiştir.
E) Ravi kavramı doğru eşleştirilmiştir.

3. Tecvid ilminde “vakıf” konusuyla ilgili,

I. Vakıf sırasında ses ve nefes tamamen kesilir.

II. Asıl olan harfin sakin hâli almasıdır.

III. Kelime, ortasından bölünerek durulmaz, kelime-
nin sonunda durulur.

IV. Herhangi bir sebeple vakıf işareti olmayan yerler-
de durulduğunda hemen sonraki kelimeden de-
vam edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III 

E) III ve IV

6. I. İslam’ın geniş coğrafyalara yayılması 

II. Kıraat imamlarının Müslümanları etkilemeleri

III. Farklı kültürlerden insanların Müslüman olmaları

IV. Çoğaltılan ve çeşitli bölgelere gönderilen Kur’an 
nüshalarının harekesiz olması

Yukarıda verilenlerden hangileri Kur’an kıraatlerinde-
ki farklılıkların ortaya çıkış nedenleri arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

E) I, III ve IV

Kur’an-ı Kerim Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Kur’an-ı Kerim” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

2. Kur’an tilavetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen 
kuralların dışında özel okunuş şekilleri vardır. Aşağıda-
ki tabloda bu okunuş şekillerinden birine ait örnekler 
verilmiştir.

                     

Buna göre tablodaki soru işaretli yere yazılması gere-
ken özel okunuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Ha-i sekte B)  Teshil

C)  İşmam D)  İmale

E) Kasr

َماِلَيْه

ِكَتاِبَيْه

ِاْقَتِدْه

َماِهَيْه

?

4. “… Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu 
böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.” 
(Furkân suresi, 32. ayet.) 

Bu ayette vurgulanan Kur’an okuyuş tarzı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hadr B) Lahn 

C) Tedvir D) Tilavet 

E) Tertil 

Kavramlar Tanımlar

A. Mehâric-i hurûf I. Sesin yükseltilmesi

B. Tilavet II. Kıraat imamının kıraatini aktaran 
kişi

C. Kari III. Kur’an’ı tecvid ve tertil ile oku-
mak

D. Ravi IV. Harflerin çıkış yeri

E. Raf-u savt V. Kur’an okuyan kişi
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10. Sınıf 

7. Bu tabloda soru işaretlerinin yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Fem-i muhsin’den Kur’an öğrenme/Harfleri doğ-
ru telaffuz etmek

B) Semâ’ yoluyla öğrenme/Koro yoluyla öğrenme
C) Harfleri doğru telaffuz etmek/Arz yoluyla öğren-

me
D) Fem-i muhsin’den Kur’an öğrenme/ İnteraktif 

materyallerden öğrenme
E) Tecvid öğreniminde teori ve uygulama birliği/

Semâ’ yoluyla öğrenme

9. Selim, Elif, Kevser, Alperen ve İhsan, Kur’an öğretimin-
deki temel ilkeler konusunu birlikte çalışmaktadırlar. 
İlk önce Selim, konuyla ilgili bir kavramın tanımını söy-
leyecek, yanındaki arkadaşından o tanımın hangi kav-
rama ait olduğunu bilmesini isteyecektir. Arkadaşı ce-
vap verdikten sonra o da diğer arkadaşına aynı şekilde 
soru soracaktır. Sorular ve cevaplar şöyledir:

•Selim:

Soru: Sunma, gösterme, ortaya çıkarma ve bildirme 
anlamlarına gelen kavram nedir?

•Elif:

Cevap: Arz

Soru: Yerine getirme, borç ödeme anlamlarına gelen 
kavram nedir?

•Kevser:

Cevap: Edâ

Soru: Kur’an harflerini doğru bir şekilde telaffuz ede-
bilme becerisini ifade eden kavram nedir?

•Alperen:

Cevap: Tecvid

Soru: İşitme ve dinleme yoluyla öğrenme anlamına ge-
len kavram nedir?

•İhsan:

Cevap: Semâ’

Soru: Toplu bir şekilde tekrar ederek öğrenmeyi ifade 
eden kavram nedir?

•Selim:

Cevap: Koro çalışması

Buna göre öğrencilerden hangisinin cevabı yanlıştır?
A) Selim
B) Elif
C) Kevser
D) Alperen
E) İhsan

KUR’AN 
ÖĞRETİMİNDE 

TEMEL 
İLKELER

Sevgi temelli 
yaklaşım

Tilavette asla 
uygunluk ?

Tefekkür ve 
tedebbüre 

dikkat etmek 
?

Tecvid kural-
larına uygun 

okumak

8. “… Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”

(Müzzemmil suresi, 4. ayet.)

Bu ayet Kur’an öğretiminde,

I. Tilavette asla uygunluk 

II. Tecvid kurallarına uygun okumak

III. Arz yoluyla öğrenme 

IV. Sevgi temelli yaklaşım

ilkelerinden hangilerinin önemiyle ilişkilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III 
E) I, II, III ve IV 
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10. Sınıf 

12. Ali, Duhâ suresinin dördüncü ayetinde yer alan (ََخْيٌرَلك) 
kelimesindeki tenvini, nun sesi ile okumuştur.

Buna göre Ali aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini 
uygulamamıştır?
A) İhfa
B) İdgam-ı mea’l-gunne

C) İdgam-ı bila-gunne

D) İzhar 

E) İklab 

15. َورَْحًَة  ُهًدى   ٢ اْلَ۪كيِمۙ  الِْكَتاِب  اٰيَاُت  تِلَْك   ١ الٓٓم۠ 
كٰوةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  لٰوةَ  الصَّ يُق۪يُموَن  ۪يَن  ٣اَلَّ لِلُْمْحِسن۪نَيۙ 
َوُهْم بِاْلِٰخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَۜ ٤اُو۬لٰٓئَِك َعٰ ُهًدى ِمْن َرّبِِهْم 

َواُو۬لٰٓئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ٥
Yukarıda verilen Lokman suresi 1-5. ayetlerini okuyan 
bir kimsenin aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini 
uygulaması gerekmez?

A) İdgam-ı mea’l-gunne 
B) İdgam-ı bila-gunne 
C) Medd-i muttasıl
D) Medd-i lâzım
E) Medd-i lîn 

14. “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. 
Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolun-
da öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridir-
ler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Ant olsun ki sizi biraz 
korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden 
eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” 

(Bakara suresi, 153-155. ayetler.) 

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.), insanları zorluklarla imtihan eder.
B) Namaz, insanı sıkıntılara karşı dirençli kılar.
C) Allah (c.c.), sabredenlere yardım eder.
D) Şehitler peygamberlerle beraberdir.
E) Sabredenler ahirette ödüllendirilir.

13. Zilzâl suresiyle ilgili,

I. Sekiz ayetten oluşur.

II. İnsanın yaratılışından söz edilir.

III. İsmi “apaçık delil” anlamına gelir.

IV. Kıyamet ve hesap günü ile ilgili bilgiler verilir.

V. Herkesin, yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını gö-
receği ifade edilir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve V

10. Esma Öğretmen, Kur’an-ı Kerim dersinde öğrencilerin 
ön bilgilerini yoklamış ve sınıfı üç gruba ayırmıştır. Bi-
rinci grupta Kur’an okumasını hiç bilmeyenler, ikinci 
grupta yüzünden okumasını bilip tecvid bilmeyenler, 
üçüncü grupta ise Kur’an’ı usulüne uygun ve tecvidli 
olarak okuyanlar yer almaktadır.

Buna göre, Kur’an öğretim yöntemleri dikkate alındı-
ğında,

I. Birinci gruba harf talimi yaptırmak daha uygundur.

II. İkinci gruba tecvid öğretirken teorik bilgi ve uygu-
lamayı birlikte yaptırmak daha uygundur.

III. Birinci gruba koro çalıştırması yaptırmak daha uy-
gundur.

IV. Üçüncü gruba harf talimi yaptırmak daha uygun-
dur.

V. Üçüncü gruba arz yöntemini kullanmak daha uy-
gundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV
B) I, II ve V
C) I, III ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V

11. I. Sadık haber

II. İlham

III. Salim duyular

IV. Rüya

V. Selim akıl

Verilenlerden hangileri Kur’an’a göre doğru bilgiye 
ulaşma yöntemleri arasında yer alır?

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
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10. Sınıf 

16.

Fâtır suresinin 1-3. ayetlerinde işaretli yerlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı yerde idgam-ı mea’l-gunne vardır.
B) 2 numaralı yerde med harfi vardır.
C) 3 numaralı yerde medd-i munfasıl vardır.
D) 4 numaralı yerde lafzatullah vardır.
E) 5 numaralı yerde medd-i muttasıl vardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’i seri okumak 
isteyen bir kişinin yapması gerekenler arasında yer al-
maz?
A) Tecvid kurallarını iyi öğrenmelidir.
B) Harflerin mahreçlerine çalışmalıdır.
C) Ayetlerin nüzul sebebini bilmelidir.
D) Fem-i muhsin birinden ders almalıdır.
E) Kur’an’ı yüzünden bolca okumalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin içeriğine 
ait değildir?

A) Kıyametin vakti, yağmurun yağması, ana rahmin-
deki çocuğun durumu ve insanın nerede öleceği 
gibi bilgilerin gayba ait bilgiler olduğu belirtilir.

B) Atlara yeminle başlayan surede, insanın kendi ya-
ratılışını unutarak Rabbine karşı geldiği belirtilir 
ve insan bu nankör tutumundan dolayı kınanır.

C) Allah’ın (c.c.), göklerde ve yerde olan şeyleri in-
sanların hizmetine verdiği, görünür ve görünmez 
nimetleri önlerine serdiği belirtilir.

D) Kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda vere-
meyeceği belirtilerek müminlere, geçici dünya 
hayatının aldatıcılığına kapılmamaları gerektiği 
hatırlatılır.

E) Geçmiş kavimlerin hayatlarından verilen örnek-
lerle peygamberlerin mücadeleleri gözler önüne 
serilir, sırası geldikçe Mekkeli müşrikler uyarılır ve 
müminlere sabır tavsiye edilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i doğru oku-
maya teşvik eden hadislerden değildir?

A) “… Kur’an’ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerle-
rini yalanlamayın. Onun (mahiyetini) bildiğiniz 
ayetleri üzerinde konuşun, bilmediklerinizi ise 
onu bilene bırakın.” (İbn Hanbel, II, 182.)

B) “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet günün-
de kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır.” (Müs-
lim, Müsâfirîn, 252.)

C) “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa onun için 
bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 
on sevaptır...” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 16.)

D) “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy 
getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraber-
dir…” (Buhârî, Tevhîd, 52.)

E) “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğre-
tenlerinizdir.”  (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 21.)

19. Hz. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle dedi: “Sevgili 
oğlum! Allah’a ortak koşma! Çünkü O’na ortak koş-
mak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır.” 

Lokman, “Sevgili oğlum, yaptığın iş bir hardal tanesi 
ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya 
göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah 
onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün giz-
lilikleriyle bilir; O, her şeyden haberdardır. Yavrucu-
ğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana 
karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık 
gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara bu-
run kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma 
ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi 
sevmez.” dedi.

(Lokmân suresi, 13, 16-18. ayetler.)

Bu öğütlerden yola çıkarak Hz. Lokman ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Öğütleri evrensel niteliktedir.

B) Oğlunu doğru davranmaya teşvik etmiştir.

C) Öğütlerinde şefkatli bir yaklaşım sergilemiştir.
D) Oğlunu şirkten uzak durmaya davet etmiştir.
E) Oğlu ahirete inanmadığı için bu öğütleri vermiştir.

KUR’AN-I KERİM TESTİ BİTTİ.
HADİS TESTİNE GEÇİNİZ.
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10. Sınıf Hadis

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Hadis” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. Hz. Peygamber’i tanımayı ve anlamayı amaçlar.

II. Hz. Peygamber’le ilgili doğru bilgileri tespit eder.

III. Kur’an’da yer alan hükümleri yaşam tarzına dö-
nüştürür.

IV. Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve ta-
şıdıkları hükümleri inceler.

Hadis ilmiyle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlış-
tır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV
E) III ve IV

2. “…O Peygamber onlara iyi olanı emreder ve onları kö-
tülükten meneder; onlara temiz şeyleri helal, pis şey-
leri haram kılar. Onların ağır yüklerini indirir, zor teklif-
lerini hafifletir…” (A’raf Suresi, 157. ayet.)

“Allah Resulü’nün haram kıldığı şeyler de Allah’ın ha-
ram kıldığı şeyler gibidir.” (Tirmizî, İlim, 10.)

Verilen ayet ve hadisten hareketle Hadis ilmi aşağıda-
ki ilim dallarından hangisine kaynaklık eder?

A) Siyer
B) Meğazi
C) Fıkıh 
D) Nahiv
E) Sarf

3. Hz. Aişe buyurdu ki:

“Resulullah sabah namazını kıldırır, 
                              I

mümin kadınlar da onunla beraber kılarlardı.”   
                            II                                                                                                                                     

(Buhârî, Salât, 13.)

Yukarıdaki hadiste altı çizili bölümler hadis çeşitlerin-
den hangisine örnek oluşturur?

I II

A) Takrîrî Hadis Fiilî Hadis
B) Fiilî Hadis Takrîrî Hadis
C) Takrîrî Hadis Takrîrî Hadis
D) Fiilî Hadis Fiilî Hadis
E) Kavli Hadis Takrîrî Hadis

4. “Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgiler ile onun bü-
tün sözleri, fiilleri, takrirleridir.”

Yukarıda verilen sünnet tanımı aşağıdaki gruplardan 
hangisine aittir?

A) Kelamcılar
B) Fıkıhçılar
C) Tefsirciler
D) Usul-i Fıkıhçılar
E) Hadisçiler

5. Ebu Hüreyre’den nakledilir ki o Resulullah’ı (s.a.v.) as-
haba hitaben şöyle buyururken işitmiştir: “Ne dersiniz, 
birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir 
dere olsa o kişide kirden pastan bir iz kalır mı?” Ashap 
da “Hayır, onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz.” dediler. 
Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur: “İşte beş 
vakit namaz da böyledir. Allah, beş vakit namaz sebe-
biyle hataları temizler.” (Buhârî, Mevâkît, 6; Müslim, 
Mesâcid, 283.) 

Verilen hadisle ilgili;

I. Hadisin ilk ravisi tabiindendir.

II. İbadetler manen temizlik sağlar.

III. Hz. Peygamber sahabeyi eğitmiştir.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II  
E) I ve III  
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10. Sınıf 

7. Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, hac ibadetleri emredil-
diği hâlde bu ibadetlerin nasıl tatbik edileceği hakkın-
da bilgi bulunmamaktadır. Namazların rekâtları, oruç-
ta uyulması gereken esaslar, hacda yerine getirilmesi 
gereken ibadetler Hz. Peygamber’in açıklamalarıyla 
anlaşılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber “Beni namaz kı-
larken gördüğünüz gibi kılın.” (Buhâri, Ezan, 18.), “Hac-
da yapacağınız ibadetleri benden öğrenin.” (Müslim, 
Hac, 310.) buyurmuştur. 

Bu parçadan hareketle;

I. Hz. Peygamber, inananlar için rol modeldir.

II. Bazı ayetler sebebiyle Müslümanlar arasında ihti-
laf çıkmıştır.

III. Hz. Peygamber, ayetlerdeki emirlerin nasıl uygu-
lanması gerektiğini öğretmiştir. 

IV. Hz. Peygamber’in açıklama ve uygulamaları olma-
dan anlaşılamayacak ayetler vardır.

yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

8. I. “Her hak sahibine hakkını ver.” (Buhâri, Savm, 51.)

II. “Bir konuda seni tasdik ettiği (sana inandığı) hâlde 
kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir iha-
nettir!” (Ebu Dâvûd, Edeb, 71.)      

III. “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurma-
yan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede 
hayır yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, II, 400.)

IV. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun 
bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap 
ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun 
biçimde davran.” (Tirmizî, Birr, 55.)

Verilen hadislerin ilişkili olduğu evrensel ilkeler aşağı-
dakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

I II III IV

A) Adalet Öz denetim Dostluk Dürüstlük
B) Dostluk Dürüstlük Adalet Öz denetim
C) Adalet Dürüstlük Dostluk Öz denetim
D) Öz denetim Adalet Dostluk Dürüstlük
E) Öz denetim Dostluk Dürüstlük Adalet

6. Bir gün Hz. Ebu Bekir’e vefat eden torununun malın-
dan pay isteyen bir nine geldi. Hz. Ebu Bekir nineye 
“Seninle ilgili Allah’ın kitabında bir şey bulamıyorum. 
Resulullah’ın da bu konuda açıklamasını bilmiyorum.” 
dedikten sonra konuyu sahabilere sordu. Muğire b. 
Şu’be “Resulullah nineye altıda bir verdi.”  deyince Hz. 
Ebu Bekir “Seninle birlikte bu haberi işiten var mı?” 
diye sordu. Muhammed b. Mesleme de onun benzeri-
ni söyleyince Hz. Ebu Bekir kadına altıda bir miras ver-
di. (Ebû Davûd, Kitâbu’l-Ferâiz, 111.) 

Bu olaydan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Sünnet, dini anlamada ikinci kaynaktır.
B) Sahabe hadisleri araştırarak öğrenmiştir.
C) Hz. Peygamber’in hüküm koyma yetkisi vardır.
D) Hz. Ebu Bekir, ilk defa duyduğu hadis için şahit 

istemiştir.
E) Sünnetin bağlayıcılık esaslarının belirlenmesi zor-

dur.

9. Mustafa Hoca hadis dersine girdiğinde taklit etmek 
ile örnek almak arasındaki farkları anlattı. İslam di-
ninin bize Hz. Peygamber’i taklit etmeyi değil, örnek 
almayı öğütlediğini söyledi. Ardından öğrencilere “Hz. 
Peygamber’i örnek almak için neler yapmalıyız?” diye 
sordu. Öğrenciler şu yanıtları verdiler:

Ayşe → Gece uyanınca teheccüt namazı kılmalıyız.

Hatice → Deve üzerinde seyahat etmeliyiz.

Musa → İkindi namazının sünnetini kılmalıyız.

Salih → Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmalıyız.

Fatma → Sadaka vermeliyiz.

Öğrencilerden hangisi soruya yanlış cevap vermiştir?

A) Hatice
B) Fatma
C) Ayşe
D) Musa
E) Salih



7

Hadis

M
ill

î E
ği

tim
 B

ak
an

lığ
ı D

in
 Ö

ğr
eti

m
i G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü

10. Sınıf 

10. Câbir’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle 
buyurmuştur: “Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp 
da ateşine çekirgeler ve kelebekler düşmeye başla-
yınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna 
benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan 
tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe 
girmeye çalışıyorsunuz.” (Müslim, Fezâil, 19.)

Bu hadise göre;

I. Hz. Peygamber, ümmetine zarar gelmemesi için 
gayret göstermiştir.

II. Cehennem azabından kurtulabilmek için Allah’a 
ve Hz. Peygamber’e itaat etmek gerekir.

III. Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetler ele aldıkları konula-
rın detaylarını vermemektedir.

IV. Sahabe şahsi bilgileriyle Hz. Peygamber’e destek 
olmuştur.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I, II, IV
E) I, III, IV

11. I. “Bana kitapla birlikte onun bir benzeri daha veril-
di.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5.) 

II. “Her işittiğini aktarmak kişiye yalan olarak yeter.” 
(Müslim, Mukaddime, 5.)

III. “Sizler benden (sözlerimi) işitiyorsunuz. Sizden de 
başkaları işitecek. Onlardan da başkaları işitecek-
tir.” (Ebû Dâvûd, İlim, 10.) 

IV. “Sözümü işiten ve işittiği şekilde bir başka-
sına ulaştıran kişinin Allah yüzünü ak etsin.”                                       
(Tirmizî, İlim, 7.)                                 

Verilenlerden hangileri Allah Resulü’nün hadis riva-
yetine olumlu bakışını özellikle vurgulamaktadır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV
E) I, II ve III

13. • Nişabur’da doğmuştur.

• On iki yaşından itibaren hadis öğrenmeye başla-
mış ve pek çok ilim merkezini dolaşarak meşhur 
hocalardan istifade etmiştir. 

• Buhârî ve Ahmed b. Hanbel hocaları arasında yer 
alır.

• Hocası Buhârî gibi sadece sahih hadis toplamak 
için gayret etmiş bir muhaddistir.

• el-Câmiu’s-Sahih isimli eseriyle tanınmıştır.

Hakkında bilgi verilen Kütüb-i Sitte müellifi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Tirmizî  B) Ebu Dâvûd 
C) İbn Mace D) Müslim 
E) Nesâî 

12. I. Sünenler, dinin bütün yönleri ile ilgili konuların ta-
mamını kapsar. 

II. Câmi’ler, fıkıh ilminin konuları esas alınarak bö-
lümlere ayrılan hadis kitaplarıdır.

III. Musannef, sünenin içeriğine sahabe ve tabiunun 
söz ve fiillerinin ilavesiyle meydana gelmiştir.

IV. Sahabi ravilere göre sınıflandırılarak yazılan hadis 
kitaplarına müsned ve mu’cem gibi adlar verilmiş-
tir.

Hadislerin toplandığı eserlerle ilgili verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

15. “Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri za-
man, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için 
kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. 
Kim Allah’a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apa-
çık bir şekilde sapmıştır.”  (Ahzab suresi, 36. ayet.) 

“…İşte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötü-
lükten meneder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri 
haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indi-
rir…” (A’raf suresi, 157. ayet.) 

“Hayır! Rabbine and olsun ki onlar, aralarında çıkan 
çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin 
hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir 
teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” 
(Nisa suresi,65. Ayet.) 

Yukarıda verilen ayeti kerimelerde Hz. Peygamber’in 
hangi yönüne vurgu vardır? 
A) Tebliğ B) Temsil
C) Teşri D) Tebyin 
E) Müteşabih

14. Tasnif dönemi ve sonrasında siyasi, sosyal, hukuki ve 
ahlaki bütün konuları içeren hacimli hadis kitapları 
yazılmıştır. Bazı âlimler bu eserlerden özellikle ahlak 
konularını içeren; samimi, ihlaslı ve takva sahibi bir 
mümin olarak yaşamak isteyenlere rehber vazifesi gö-
ren ve cehennemden koruyup cennete teşvik eden ha-
disleri seçerek çeşitli kitaplar yazmışlardır. Bu alanda 
ilk yazılan önemli kaynaklardan birisi, İmam Buhârî’nin 
Türkçeye de tercüme edilmiş olan eseridir. 

Parçadan hareketle Peygamberimizin (s.a.v.) ve asha-
bının adap ile ilgili söz ve fiillerini toplayan bu kitap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Edebü’l-Müfred
B) Mişkâtü’l-Mesabih
C) Mesâbihu’s Sünne
D) Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadis
E) Riyâzü’s-Sâlihîn
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19. I. Hadisi kitabında nakleden müelliften, Peygamber 
Efendimize kadar isnadın (ravi zincirinin) kesintisiz 
olması gerekir.

II. İsnad zincirinde yer alan her bir şahsın güvenilir 
olması gerekir.

III. Güvenilir bir ravi, diğer güvenilir ravilerin hadisle-
riyle çelişen hadisler nakletmelidir.

IV. Hadis uzmanlarınca bulunabilen gizli kusurlara (il-
let) sahip olmalıdır.

V. İsnad zincirinde yer alan raviler hadisleri ezber-
lerinden naklediyorlarsa onları iyi ezberlemeleri, 
kitaplarından naklediyorlarsa bu hadisleri iyi koru-
maları gerekir.

Verilen bilgilerden hangileri sahih hadis tanımı için 
geçerli değildir?

A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) III ve V
E) I, IV ve V

16. Abdullah b. Mes’ûd’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre 
Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Doğruluktan 
ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete 
götürür. Kişi doğru söylemeye ve doğruyu araştırma-
ya devam ederse Allah Teâlâ nezdinde doğru kabul 
edilenler arasına yazılır. Yalandan da sakınınız. Çünkü 
yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi 
yalan söylemeye ve yalan peşinde yürümeye devam 
ederse Allah Teâlâ katında yalancı olarak yazılır.” (Müs-
lim, Birr ve’s-Sıla, 105.)

Yukarıda verilen hadisten;

I. Allah (c.c.), işinde doğruluktan ayrılmayana her 
zaman yardım eder. 

II. Doğruluk ve iyilik cennete, yalan ve kötülük de ce-
henneme açılan bir kapıdır.

III. Mükâfat ve ceza, kulun yaptığı iyi ve kötü amellere 
göre söz konusu olur.

IV. Yalan söylemeye alışmış insanın bundan kurtul-
ması çok zordur.

yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız II B) Yalnız IV
C) I ve III  D) II ve IV
E) III ve IV

18. Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir toplu-
luğun, bir hadisi farklı lafızlarla aynı anlama gelecek 
şekilde nakletmesine ---- denir. Bu tür hadislerde ra-
vilerin her biri farklı lafızlarla değişik olaylardan söz 
etseler bile bunların tamamında bir ortak nokta vardır. 
Örneğin Peygamberimizin dua ederken farklı şekiller-
de ellerini kaldırdığına dair farklı lafızlarla birçok hadis 
nakledilmiştir. Bu hadislerin ortak noktası Peygamberi-
mizin dua ederken ellerini kaldırmasıdır. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Hasen B) Fiilî mevkuf
C) Takrîrî mevkuf D) Lafzen mütevatir
E) Manen mütevatir

20. Abbasi halifesi el-Mehdî’nin kuş yarıştırdığını gören 
Gıyâs b. İbrâhim, “Ancak ok, deve, at yarışlarından 
ödül alınabilir.” hadisine “kuş yarışını” da eklemiş an-
cak Halife Mehdî, buradaki yalanı fark edince Gıyâs’ı 
“Senin bu kafan yalancı kafasıdır.” diye azarlamıştır. (İb-
nü’l-Cevzî, Mevzûât, 1, 42.)

Verilen örnek, hadis uydurma sebeplerinden hangi-
siyle ilişkilendirilebilir?
A) Bağlı olunan mezhebi kuvvetlendirmek 
B) Dinî inançlar hakkında şüphe oluşturmak
C) Hadisin uygun görülmeyen bölümünü inkâr et-

mek
D) Makam ve mevki kazanmak
E) Müslümanlar arasında şöhret kazanmak

17. Kütüb-i Sitte adıyla meşhur olan altı hadis kitabı tasnif 
döneminin en güvenilir kitapları olarak kabul edilmiş 
ve dini konularda temel kaynak olarak kullanılmıştır. 
Aynı şekilde sıkça kaynak olarak müracaat edilen üç 
eserin daha Kütüb-i Sitte’ye eklenmesiyle günümüzde 
Kütüb-i Tis’a (dokuz temel hadis kitabı) şeklinde bir 
kavram ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. 

İlâve edilen üç eser ve müellifi aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Ahmed b. Hanbel-Müsned, Buhârî ve Müslim-
Sahîhayn ve Dârimî-Sünen

B) Ahmed b. Hanbel-Müsned, Dârimî-Sünen ve 
İmam Mâlik-Muvatta

C) Buhârî ve Müslim- Sahîhayn, İmam Mâlik-
Muvatta ve İbn Mâce-Sünen

D) Buhârî- Camiu’s-sahih, Dârimî-Sünen ve Nesai-
Sünen

E) Ebu Davud-Sünen, İbn Mace-Sünen ve Tirmizi-
Sünen

HADİS TESTİ BİTTİ.
FIKIH TESTİNE GEÇİNİZ.
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10. Sınıf 

1. Fıkıh kelimesi sözlükte; bir şeyi iyice düşünmek, de-
rinlemesine anlamak, bilmek gibi anlamlara gelir. Ebu 
Hanife’ye göre fıkıh, kişinin lehinde ve aleyhinde olan 
hükümleri bilmesidir. İmam Şâfiî de fıkhı, “ayet ve ha-
dislerden elde edilen dinî amelî hükümleri bilmektir.” 
şeklinde tarif etmiştir. Fıkıh âlimlerine fakih veya müç-
tehit denir. Günümüzde özellikle akademik çevrelerde 
fıkıh yerine İslam hukuku tabiri kullanılmaktadır.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına 
değinilmemiştir?

A) Fıkıh nedir? 
B) Fıkhın konusu nedir?
C) Fakih kime denir?
D) Ebu Hanife ne zaman yaşamıştır?
E) İslam hukuku nedir?

5. Fıkıh ilminin başlangıcı Hz. Peygamber, Sahabe dönemi 
ve Tâbiîn dönemlerini kapsar. Hz. Peygamber’in Mek-
ke dönemindeki tebliği, daha çok inanç esaslarına ve 
ahlaki konulara yönelik olmuştur. Mekke Dönemi’nde 
fıkhi hükümler azdır. Medine Dönemi’nde ise fıkıh, 
yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını belirle-
miştir. Bireysel ve toplumsal konularda önemli düzen-
lemelere yer verilmiştir. Zekat ve oruç gibi ibadetler bu 
dönemde emredilmiştir. İçki, kumar ve faiz gibi yasak-
lar da bu dönemde yürürlüğe girmiştir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin 
Hz. Peygamber Dönemi’ne ait özelliklerinden değil-
dir?
A) Tebliğ daha çok inanç ve ahlak esaslarına 

yöneliktir.
B) Fıkhi hükümler azdır.
C) Toplumsal konularda düzenlemeler yapılmıştır.
D) İbadetler emredilmiştir.
E) Mezhepler ortaya çıkmıştır.

2. Fıkıh ilmi, dinin uygulamayla ilgili meselelerini bilmek-
tir. İbadetler, evlenme-boşanma, hukuki işlemler ve 
cezalar fıkıh ilminin konularıdır. Böyle olunca bireyin 
ve toplumun tüm hayatını içine alacak şekilde Rab ile 
kul, insan ile insan, insan ile devlet ve devletler arası 
ilişkilerin Kur’an ve sünnette yer alan hükümler doğ-
rultusunda düzenlenmesi fıkıh ilminin kapsamı dahi-
lindedir. 

Bu parçada fıkıh ilmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi-
ne değinilmemiştir?

A) Konusu B) İlkeleri
C) Kapsamı D) Kaynakları
E) Tanımı

3. Fıkıh ilminin konusu insanın davranışlarıdır. Sosyal bi-
limler de genel olarak insan davranışlarını konu edinir. 
Fıkıh ve sosyal bilimlerin bakış açıları ve tanımlamala-
rında farklılıklar bulunmakla birlikte fıkıh ilmi konusu 
itibarıyla günümüz sosyal bilim verilerinden faydalan-
maktadır. İnsanların faydasına olanları gerçekleştir-
mek, bunları korumak ve insanlardan zararı uzaklaştır-
mak anlamına gelen maslahat, fıkıh ilminde önemli bir 
terimdir. Fıkıh ilmi bazı fıkhi meselelerle ilgili maslaha-
tın da dikkate alınması gerektiğini söylemektedir. Bu-
rada sosyal bilimlerin verilerini kullanmak, maslahatın 
ortaya konulmasında büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu parçadan hareketle fıkıh ilminin sosyal bilimlerle 
ilişkisi bağlamında,

I. Fıkhi meselelerde sosyal bilimlerin verilerinden 
faydalanılabilir.

II. Sosyal bilimler fıkıh ilminin verilerinden yararlanır.

III. Fıkıh ilmi sosyal bilimlerin İslam dünyasındaki kar-
şılığıdır.

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

Fıkıh

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Fıkıh” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

4. “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seç-
ti, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi, 
babanız İbrahim’in dininde de böyleydi...” (Hac suresi, 
78. ayet.)

“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü 
kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de 
kendi zararınadır...” (Bakara suresi, 286. ayet.)

Bu ayetler fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisiyle 
daha çok ilgilidir?
A) Helallerde genişlik
B) Kamu yararının gözetilmesi
C) Tekliflerde kolaylık
D) Adaletin gözetilmesi
E) Maslahatın gözetilmesi

6. “Fıkıh usulü terimi olarak içtihat, fakihin bir şeri hüküm 
hakkında bilgiye ulaşmak için bütün gücünü harcama-
sı demektir. Dolayısıyla içtihat, uzmanlık derecesinde 
ilmî bir faaliyettir. Bir konuda içtihatta bulunabilmek, 
yeterli donanıma sahip olmakla mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapacak kişide bulun-
ması gereken şartlardan değildir?
A) Türkçe, Arapça ve Farsçayı iyi bilmelidir.
B) Hakkında içtihat yapılıp yapılamayacak konuları 

bilmelidir.
C) Kur’an-ı Kerim ve sünneti bilmelidir.
D) Fıkıh ilmini ve tarihî sürecini bilmelidir.
E) Yaşadığı toplumun örf ve âdetlerini iyi bilmelidir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin bir ekol 
olarak ortaya çıkmasına neden olan ilmî etkenlerden 
değildir?
A) Farklı ilmî yaklaşımların ön plana çıktığı ilim mer-

kezlerinin kurulması
B) Müçtehitlerin bazı hadislere ulaşması veya ulaşa-

mamasından kaynaklanan ihtilaflar
C) Hüküm çıkarma metotlarındaki farklılıklar
D) Yeni toplumsal ihtiyaçların ve fıkhi sorunların or-

taya çıkması
E) Âlimler arasındaki farklı bakış açıları ve ilmî tar-

tışmalar

8. Maliki mezhebinin imamı Malik b. Enes ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mesâlih-i mürseleyi en çok kullanan müçtehit 
imamdır.

B) Fıkıh konusunda Fıkhü’l-Ekber isimli bir eseri var-
dır. 

C) Onun görüşlerine dayanan mezhep özellikle Ku-
zey ve Orta Afrika’da yayılmıştır.

D) İmam Şâfiî onun talebesidir.
E) Medine’de vefat etmiş olup mezarı Cennetü’l-Ba-

ki’dedir.

9. Kur’an-ı Kerim ve sünnette genel hükümler yer alır. 
Farklı durumlara göre bu hükümlerin yorumlanması 
gerekir. Müçtehitler Kur’an ve sünnetteki hükümler 
hakkında yeni durumlara ve bölgesel farklılıklara göre 
içtihatlar ortaya koymuşlardır. Böylece mezhepler 
ortaya çıkmıştır. Zira içtihat sadece “nas”tan hüküm 
çıkarmak değil, aynı zamanda Müslümanların bazen 
bölgesel bazen de evrensel anlayışlar geliştirmelerine 
zemin hazırlayan ve katkı sunan sosyal ve dinî bir faa-
liyettir.

Bu parçaya göre mezheplerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?
A) Mezhepler ihtiyaçtan doğmuştur.
B) Mezhepler siyasi kurumlardır.
C) Mezhep, sadece “nas”tan hüküm çıkarmaktır.
D) Mezhepler Kur’an ve sünneti uygulamayı terk et-

mişlerdir.
E) Her müçtehit bir mezhep kurmuştur.

10. Çağdaş dönemin önemli bir özelliği de bireysel içtihat-
ların yanında çok sayıda uzman ve ilim adamının bir 
araya gelerek dinî meseleleri beraberce ve çok yönlü 
olarak müzakere ettikleri ortamların oluşmasıdır. Bu 
ortamlarda üzerinde fikir birliğine varılan kararlar ku-
rumsal içtihatlar olarak ilim dünyasının ve kamuoyu-
nun bilgisine sunulmaktadır. Günümüz fıkıh terminolo-
jisinde bu tür ilmî faaliyetlere kolektif/toplu içtihat adı 
verilmektedir. Dünyanın her yerinde sıklıkla güncel fı-
kıh problemleri üzerine panel, çalıştay, kongre gibi ilmî 
toplantılar düzenlenmekte buralarda sunulan bildiri ve 
tartışmalar kitap hâline getirilerek basılmaktadır. Diğer 
taraftan İslam dünyasının birçok ülkesinde güncel dinî 
meseleleri görüşüp çözümler ve kararlar üretmekle 
görevli daimî araştırma merkezleri, fetva kurulları ve 
akademiler kurulmuştur.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?
A) Dinî meselelerde uzmanlar görüş alışverişinde 

bulunmaktadır.
B) Ortaya çıkan fıkıh problemleriyle ilgili ilmî toplan-

tılar düzenlenir.
C) Toplantılarda alınan kararlar bütün Müslümanlar 

için bağlayıcıdır.
D) Dinî meselelerin çözümü için bazı kurumlar oluş-

turulmuştur.
E) İlim adamlarının fikir birliğine vardığı kararlar ko-

lektif içtihat kabul edilir.

11. Ramazan orucunu tutmaya ve namazları cemaatle 
kılmaya gayret eden Abdullah, aynı zamanda camiye 
gidip gelirken ihtiyacı olanlara yardımcı olur. Bayram 
yaklaşınca fıtır sadakasını verir. Bayram günü oruç tut-
ma niyetiyle sahura kalkar.
Bu parçada altı çizili fiillerin fıkhi hükümleri sırasıyla 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Farz-ı ayn, gayrı müekked sünnet, mübah, haram, 

müekked sünnet 
B) Vacip, müekked sünnet, mekruh, farz-ı kifâye, 

mendup
C) Farz-ı ayn, müekked sünnet, müstehab, vacip, 

tahrimen mekruh
D) Farz-ı kifâye, müekked sünnet, mübah, tenzihen 

mekruh, müstehap
E) Sünnet, mübah, helal, vacip, haram

12. Mükellefin bir hükmü eda edebilmesini kısıtlayan 
veya ortadan kaldıran durumlara ehliyet arızaları de-
nir. Bunlar meydana geliş şekline göre iki kısma ayrılır. 
Meydana gelmesi insanın iradesi dışında olan ehliyet 
arızalarına semavi arızalar adı verilir. Bu tür arızalar, 
mükellefiyeti kısıtlamakta veya tamamen ortadan kal-
dırmaktadır. Meydana gelmesinde insanın kendi irade-
si ve fiili olan arızalara ise müktesep arızalar adı verilir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi mükellefiye-
ti kısıtlayan müktesep arızalardan değildir?
A) Bunama B) Bilgisizlik

C) Hata D) Sarhoşluk

E) Savurganlık
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13. Ruhsat kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Genel bir hükümden istisna yapılarak kolaylık 

sağlanmasına ruhsat denir.
B) Normal şartlarda da ruhsata göre amel edilebilir.
C) Ruhsat verilen hususlarda insan, azimet veya 

ruhsata göre amel etmekte serbesttir.
D) Hastanın hayati tehlikesi söz konusu ise ruhsat ile 

amel etmesi vaciptir.
E) Ruhsatta yasağın günah olmaktan çıkması zaru-

rete bağlıdır.

14. Fıkıh âlimleri, delillere dayanarak zamanın şartları ve 
insanların ihtiyaçlarına göre gerekli dinî hükümleri or-
taya koyarlar. Bu deliller, asli ve fer’i olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Fıkıhta; kitap, sünnet, icma ve kıyas için 
“dört delil” anlamında .................... ifadesi kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Mesâlih-i Mürsele
B) Sedd-i Zerâi
C) Edille-i erbaa
D) Şer’u men Kablena
E) İstihsan

15. İslam’ın şiarlarından sayılan ezan, bir beldede İslam 
varlığının sembolüdür. Ezan hem namaza hem Allah’ın 
birliğini ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) risaletini tasdik 
etme yönüyle İslam’a çağrıdır.  Hz. Peygamber’in öğ-
rettiği şekilde okunan ezanla topluma namaz vakitleri 
bildirilmiş ve İslam dininin temel esası cihana ilan edil-
miş olur.

Bu parçada ezanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır?
A) Ezan hem namaza hem İslam’a çağrıdır.
B) Ezan okunmayan yerde namaz kılınmaz.
C) İslam’ın temel kaynaklarıyla meşru kılınmıştır.
D) Her an dünyanın çeşitli yerlerinde okunur.
E) Hz. Peygamber’in emridir.

16. Namaz terim olarak içerisinde zikir, tesbih, dua, kıyam, 
rükû, secde gibi ibadetleri toplayan ve belli eylem ve 
rükünleri bulunan ibadettir. Farsça bir kelime olan na-
maz Türkçede, Kur’an-ı Kerim’deki “salat” kelimesinin 
karşılığı olarak kullanılmıştır. Salat kelimesi ve türevleri 
Kur’an-ı Kerim’de doksandan fazla ayette geçmektedir. 
Nisa suresinin 103. ayetinde “...Şüphesiz namaz mü-
minlere vakitleri belli bir farzdır.” denilerek namaz 
farz kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de “Dinin 
başı İslam (kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim ol-
mak), direği ise namazdır.” (Tirmizî, İman, 8.) buyura-
rak namazın önemine dikkat çekmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılacak en 
kesin yargıdır?
A) Namaz kılmadan önce ve namazdan sonra dua 

edilir.
B) Namazın her bir rekâtı bir rükû ve iki secde ile 

kılınır.
C) Namazların rekât sayıları Kur’an-ı Kerim’de bildi-

rilmiştir.
D) Namaz peygamberimizden önceki ümmetlere de 

farz kılınmıştır.
E) Namaz kesin hükümlerle farz kılınan önemli bir 

ibadettir.

17. Bir insanın namaz kılmakla mükellef olmasının şartla-
rı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Müslüman olmak - akıllı olmak - temiz olmak
B) Reşit olmak - sağlıklı olmak - akıllı olmak
C) Abdestli olmak - reşit olmak - sağlıklı olmak
D) Müslüman olmak - temiz olmak - reşit olmak
E) Müslüman olmak - reşit olmak - akıllı olmak

18. Namazın eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için bazı 
şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlara namazın 
farzları denir. Bu farzlardan altısı namaza başlamadan 
önce yapılması gerektiği için namazın şartları olarak 
isimlendirilir.

Buna göre namazın şartlarıyla ilgili kavramlardan 
hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 
A) İstikbal-kıble: Namazda kıbleye yani Kâbe’ye doğ-

ru yönelmektir. 
B) Niyet: Hangi namazı kılacağını bilmek ve bu iba-

deti Allah için yapmayı kalben dilemektir. .
C) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda ör-

tülmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
D) Vakit: Farz namazları vakti girince geciktirmeden 

kılmaktır. 
E) Necasetten Taharet: Dinen mânevî kirlilik hali 

sayılan abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifastan 
temizlenmektir.
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10. Sınıf 

19. Namaz kılmak için bazı şartların yerine getirilmesi ge-
rekir.

Namazın şartlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Abdestli olmak
B) Temiz olmak
C) Namazda Kâbe’ye yönelmek
D) Namazı ezan bittikten sonra kılmak
E) Kılınacak namaza niyet etmek

20. İslam dininde namazların cemaatle kılınmasına önem 
verilmiştir. Bazı namazların cemaatle kılınması sünnet 
iken bazı namazlar ise sadece cemaatle kılınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi sadece cemaatle kılınan na-
mazlardandır?
A) Sabah namazının farzı
B) Teravih namazı
C) Vitir namazı
D) Tesbih namazı
E) Cuma namazı

FIKIH TESTİ BİTTİ.
SİYER TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e itaat etme-
nin ve onu örnek almanın gerekliliğine işaret eden bir 
ayet değildir?
A) “(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve 

merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni sap-
tırmaya çalışırdı...” (Nisâ suresi, 113. ayet.)  

B) “… Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de 
size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı 
gelmekten sakının…” (Haşr suresi, 7. ayet.)

C) “… İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve 
onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu 
Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.)

D) “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için, Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok 
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ah-
zâb suresi, 21. ayet.)

E) “… Size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten 
arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca 
bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gön-
derdik.” (Bakara suresi, 151. ayet.) 

2. I. Şemail kavramı; hâl, tutum, davranış, âdet, bir 
kimsenin ahlakı ve hayat hikâyesi gibi anlamlara 
gelir.

II. Siyer; Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına 
kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlak ve şemailini, 
tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini 
konu alan ilim dalıdır.

III. Siyer ilminin doğuşunu etkileyen unsurların ba-
şında, Müslümanların Resulullah’ın (s.a.v.) örnek 
ve model insan olma vasıflarını sonraki nesillere 
aktarma arzusu gelmektedir.

IV. Meğâzî Hz. Peygamber’in ahlakını konu alır. 

V. Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgi veren en sa-
hih kaynak olma özelliğinden dolayı Kur’an-ı  Ke-
rim; siyer ve meğâzî ilminin esas kaynağıdır.

Verilenlerden hangilerinde bilgi yanlışı bulunmakta-
dır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) III ve IV

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hicaz bölgesindeki 
dinî hayatla ilgilidir?

A) Hicaz’ın önemli şehirlerinin kendine has geçim 
kaynakları bulunmaktadır.

B) Arabistan’ın diğer bölgelerinin aksine Hicaz’da 
devletler kurulmamıştır.

C) Ticaret güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle 
bölge önemli bir konumdadır.

D) Bölgede genel olarak kabile sistemine dayalı bir 
hayat tarzı hâkimdir.

E) Kâbe, Hicaz bölgesini değerli ve önemli kılan hu-
susların başında gelmektedir. 

Siyer

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Siyer” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. (I) İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önem-
li bölgesidir. (II) Şam ile Yemen’i birbirine bağlayan ti-
caret yolunun üzerinde bulunması sebebiyle son de-
rece önemli bir konuma sahiptir. (III) Coğrafi şartları 
ve zenginlikleri sebebiyle zaman zaman Bizans, Sasani 
gibi büyük devletlerin bizzat işgaline uğramıştır. (IV) 
Halkı kabile sistemine dayalı bir hayat sürmüştür. (V) 
Bölgenin en önemli şehri Mekke’dir.

Hicaz’la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II
C) III D) IV
E) V

4. Cahiliye Devri’nde Araplar bir yaratıcının olduğunun 
farkındaydılar. Ancak aracılar sayesinde yaratıcıya ula-
şıp ona dua edebileceklerini düşündükleri için putlara 
tapmaya başladılar. Zaman içerisinde putperestlik böl-
gedeki en yaygın inanç şekli oldu. Bununla birlikte Arap 
Yarımadası’nda sayıca az olan ve kendilerine Hanif de-
nilen kişiler de bulunmaktaydı. Bu kişiler o dönemde 
Hz. İbrahim’in dinine bağlı olup putlara tapmazlardı.

Buna göre; 

I. Cahiliye Arapları Allah’ı (c.c.) biliyor ancak O’na 
şirk koşuyordu.

II. Putlar, Allah’a yakınlaşmak için vesile kabul edil-
mekteydi.

III. Araplar arasında tek inanç şekli putperestlikti.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III
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6. • Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Peygamber’in soyunun Hz. 
İbrahim ve oğlu İsmail’e dayandığına işaret edil-
miştir. Zira zürriyetinden bir kısmını Mekke’ye 
yerleştirdiğini ifade eden Hz. İbrahim (a.s.), geride 
bıraktığı nesli için şöyle dua etmiştir: “Rabbimiz! 
İçlerinden onlara bir peygamber gönder.” (Bakara 
suresi, 129. ayet.) 

• Hz. Peygamber de şeceresi ile ilgili: “Allah, İbrahi-
moğulları’ndan İsmail’i seçti. İsmailoğulları’ndan 
Kinâneoğulları’nı seçti. Kinâneoğulları’ndan da 
Kureyş’i seçti. Kureyş’ten de Benî Hâşim’i seçti. 
Benî Hâşim’den de beni seçti.” (Tirmizî, Menâkıb, 
1.) buyurarak bu hususa vurgu yapmıştır.

Buna göre Hz. Peygamber’in soyuyla ilgili;

I. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Peygamber’in 
soyuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

II. Şecereler sayesinde Hz. Peygamber’in nesebi geri-
ye doğru takip edilebilmiştir. 

III. Hz. İbrahim bütün çocuklarını Mekke’ye yerleştir-
miştir.

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

7. I. Hz. Peygamber, annesinin vefatından sonra dedesi 
Abdülmuttalip’in yanında kalmıştır.

II. Hz. Peygamber, annesi Âmine ve Ümmü Eymen ile 
birlikte dayılarını ve babasının kabrini ziyaret et-
mek için Medine’ye gitti. 

III. Hz. Peygamber, Benî Sa’d yurdunda kaldığı süre 
zarfında süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah ile gü-
zel zamanlar geçirdi. 

IV. Amcası Ebu Talip ve eşi, Hz. Peygamber’i yanlarına 
alarak onu kendi çocuklarından ayırmadılar.

V. Doğumundan sonra annesi ve Ebu Leheb’in cari-
yesi Süveybe tarafından emzirilen Hz. Peygamber 
sütanneye verildi.

Hz. Peygamber’in çocukluk dönemiyle ilgili verilen 
bilgilerin kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) I-II-IV-III-V
B) I-V-II-IV-III
C) IV-I-III-V-II
D) V-III-II-I-IV 
E) V-II-IV-III-I

8. I. Hz. Peygamber, Kureyşlilerle Hevazinliler arasında 
cereyan eden Ficar Savaşı’na katılmıştır. 

II. Allah Resulü (s.a.v.) zulme uğrayanların haklarını 
koruyan Hilfül-fudûl antlaşmasına dâhil olmuştur.

III. Kâbe’nin bakım ve onarımı esnasında Hacerüles-
ved’i yerine koyma mücadelesi yaşayan kabileler, 
problemi Hz. Peygamber’in hakemliği sayesinde 
çözmüştür.

Bu olaylardan hangileri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
peygamberliğinden önce gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
E) I, II ve III

9. Hz. Hatice ile ilgili;

I. Hz. Peygamber’e ilk inanan o olmuştur.

II. Peygamberimizi her zaman desteklemiştir.

III. Peygamberimizle evliliğinden altı çocuğu olmuştur.

IV. Hicretten üç yıl sonra vefat etmiştir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV
C) II ve IV D) I, II ve III
E) II, III ve IV

10. Öğretmen, öğrencilerden Hz. Peygamber’in ahlaki 
özellikleriyle ilgili bir örnek vermelerini istemiştir. Öğ-
rencilerin verdikleri örnekler şunlardır:

Emre: Hz. Peygamber, tebliğinin başlangıcında Mekke-
lilere hitaben “Şu dağın ardında düşman var, üzerini-
ze baskın düzenleyecek desem bana inanır mısınız?” 
dediğinde “Elbette inanırız çünkü şimdiye kadar senin 
yalan söylediğini hiç duymadık.” cevabını almıştır.

Hilal: Müşrikler Hz. Peygamber’in tebliğine şiddetle 
karşı çıkarken bile şehir dışına gidecekleri zaman mal-
larını ona emanet etmişlerdir.

Kübra: Hz. Peygamber, çocukluğundan itibaren kendi-
siyle ilgilenen Ümmü Eymen’e daima hürmet göster-
miş, ona “ikinci annem” diyerek iltifat etmiştir.

Yiğit: Hz. Peygamber, süt kardeşi Şeyma ile yıllar sonra 
karşılaşınca onunla çocukluk günleri hakkında sohbet 
etmiş ve onun aracılığıyla eski dostlarına ihsanda bu-
lunmuştur.

Buna göre hangi öğrenciler “vefa” konusuyla ilgili ör-
nek vermiştir?
A) Kübra ve Yiğit 
B) Emre ve Yiğit
C) Kübra ve Hilal
D) Emre, Hilal ve Kübra
E) Hilal, Kübra ve Yiğit
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10. Sınıf 

12. I. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi in-
sanlara bildirmesine tebliğ denir. 

II. Müslüman olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) gör-
müş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslü-
man olarak ölmüş kimselere muhacir denilmekte-
dir.

III. Vahyin kesintiye uğradığı döneme fetretü’l-vahy 
adı verilir.

IV. Allah’ın (c.c.) bir emri, hükmü veya bilgiyi peygam-
berine gizli olarak bildirmesi anlamına gelen vahiy 
ilk olarak Hz. Âdem ile başlar. 

V. Hâtemü’l-Enbiyâ; dünya ve ahiret hayatlarıyla ilgi-
li ihtiyaçların giderilmesi için Allah (c.c.) ile kulları 
arasındaki elçilik görevi olarak tarif edilir.

Verilen maddelerden hangilerinde yanlış bilgi yer al-
maktadır?
A) I ve V B) II ve III
C) II ve V D) III ve IV
E) III ve V

11. İslam öncesi dünyadaki dinî durum hakkında aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta Asya Türk topluluklarının dinî inancı, Şama-
nizm’di.

B) Hindistan’da Brahmanizm ve Budizm inançları 
hâkimdi.

C) İran’da hâkim olan din, Mecusilikti.
D) Haniflik, Arap Yarımadası’ndaki en yaygın inanç 

şekliydi.             
E) Harran merkezli Sâbiîlik, Güney Arapları arasında 

yaygındı.

13. • Allah Resulü (s.a.v.),“Mekke’de ondan daha güzel 
giyinen, daha çok nimete ulaşan birisini görme-
dim.” diyerek ona iltifat etmiştir. Mekke’nin zen-
gin ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş ve Dârülerkam’da Müslüman olmuştur. Ai-
lesi, Müslüman olmasına rıza göstermeyerek onu 
günlerce hapsetmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber 
tarafından İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gön-
derilmiştir. 

• İslam’ı ilk kabul edenlerden birisidir. Maddi gücü 
sayesinde pek çok Müslüman köle ve cariyeyi öz-
gürlüklerine kavuşturmuştur. Miraç hadisesinde 
“Hz. Muhammed (s.a.v.) söylediyse doğru söyle-
miştir.” diyerek peygamberi desteklemiştir. 

Verilen metinde sözü edilen iki sahabe aşağıdaki se-
çeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Mus’ab b. Umeyr – Suheyb b. Sinan 
B) Ammar b. Yâsir - Suheyb b. Sinan
C) Ammar b. Yâsir – Hz. Osman
D) Ammar b. Yâsir - Hz. Ömer
E) Mus’ab b. Umeyr – Hz. Ebu Bekir

14. Yaptıkları pek çok teklifin ve tehdidin Allah Resulü’nü 
(s.a.v.) tebliğinden alıkoymadığını gören müşrikler, 
dinleri birleştirme önerisinde bulundular. Bunun için 
Ümeyye b. Halef, Velid b. Muğire, Âs b. Vâil gibi kabile 
ileri gelenleri, “Ey Muhammed! Gel biz senin ibadet 
ettiğine tapalım, sen de bizim taptığımıza uy. İbadet-
te seninle ortak olalım. Eğer senin ibadet ettiğin ilah 
daha hayırlı ise biz nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim 
taptığımız daha hayırlı ise sen nasibini almış olursun.” 
dediler. Yaptıkları bu teklife cevap, “Sizin dininiz size, 
benim dinim de banadır.” diye biten ........... suresi ile 
verilmiştir.

Noktalı yere gelmesi gereken sure ismi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Fâtiha B) Kâfirûn
C) Nâs D) Duhâ
E) Mülk

15. I. Müslümanlara uygulanan baskıların artması

II. Habeşistan hükümdarı Necâşî’nin Müslümanları 
davet etmesi 

III. Mekke’de işsizlik olduğundan Habeşistan’a iş bul-
mak için gidilmesi

IV. Müslümanların can güvenliğinin tehlikede olması

Verilenlerden hangileri Habeşistan’a ilk hicretin se-
bepleri arasında sayılamaz? 

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) III ve IV
E) II, III ve IV

16. Öğretmen, öğrencilerden Hz. Ömer’in Müslüman 
olma sürecini birer cümle ile anlatmalarını istedi. Söz 
alan öğrenciler sırayla şu cümleleri ifade ettiler: 

Hakan: Peygamber’e düşmanca düşünceler içinde çık-
tığı yoldan hidayetle dönmüştür.

Seher: İslam’ı kabul etmesinde dinlediği ayetlerin etki-
si büyük olmuştur.

Esra: Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla Medine’ye hic-
ret olayı başlamıştır.

Gamze: Müslümanların Kâbe’ye yürüyerek ilk kez top-
luca namaz kılmasına vesile olmuştur.

Kerem: Müslüman olduktan sonra kızgın kumlara ya-
tırılmış ve üzerine büyük kayalar konularak işkence 
edilmiştir.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Gamze ve Seher
B) Esra ve Kerem 
C) Hakan ve Kerem
D) Seher ve Gamze
E) Hakan ve Seher
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10. Sınıf 

17. I. Alay etmek

II. Baskı ve işkence yapmak

III. Ekonomik ambargo uygulamak

IV. Akli verilerle İslam’a karşı çıkmak

V. Vazgeçirmek için krallık ve para teklif etmek

Verilenlerden hangileri müşriklerin İslam davetini en-
gellemek için başvurduğu yöntemlerden biri değildir? 

A) Yalnız IV  B) I ve IV
C) I ve V D) II ve IV
E) IV ve V 

18. “İlahî; kuvvetimin yetersizliğini, çarelerimin tükenişini 
ve insanlarca horlanışımı sana havale ediyorum! Ey 
merhametlilerin en merhametlisi! Sen sıkıntıya ve zul-
me uğrayanların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni 
kimlere emanet ediyorsun? Bana sert ve kaba davra-
nan bir yabancıya mı? Yoksa davamda bana üstün kıla-
cağın bir düşmana mı? Senin katından bana bir gazap 
ve öfke olmadığı sürece, ben bu başıma gelenlere hiç 
aldırmayıp katlanırım. Ama senin katından gelecek bir 
himaye her zaman çok daha hoştur. İnecek gazabına 
karşı karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiretteki işleri 
düzene sokan nuruna sığınıp himaye isterim. Sadece 
senin rızanı isterim. Kuvvet ve kudret ancak sendedir.”

(İbn Hişâm, es-Sîre, c.2, s. 61-62.)

Allah Resulü’nün bu duayı etmesine sebep olan olay 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke’nin Fethi
B) Akabe Biatı
C) Hicret yolculuğu
D) Hudeybiye Antlaşması
E) Taif yolculuğu

20. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Mekke’den 
Medine’ye hicret etmelerinin sebeplerinden birisi 
değildir?

A) Medine’nin Müslümanların inançlarını özgürce 
yaşayabilecekleri bir yer olması 

B) Müslümanların Mekke’de temel hak ve özgürlük-
lerinden yoksun olmaları

C) Medinelilerin Allah Resulü’nü şehirlerine davet 
etmeleri

D) Müslümanların Medinelilerle ticari ilişkilerinin 
bulunması 

E) Mekkelilerin inkârlarında ısrar etmeleri

19. Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Ak-
sa’ya götürülmesine .............; göklere yükseltilmesine 
ise ................ denir.

Verilen cümledeki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangileri gelmelidir?

A) İsra – Miraç 
B) İsra – Ahit
C) Miraç - Biat
D) Miraç - Ahit
E) İsra – Biat

SİYER TESTİ BİTTİ.
ARAPÇA TESTİNE GEÇİNİZ.
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10. Sınıf 

1. Havuza yüzmeye giden arkadaşları, Alperen’i de çağırır 
ancak o yüzme bilmemektedir. 

Buna göre Alperen’in söyleyeceği cümle aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) ال أَْسَتطيع أَْن أَْسَبح.
B) َباحة. أُِحبُّ الّسِ
C) ِلماذا ال َنْسَبح؟
D) حة؟ باحة ُمِضّرة ِللّصِ هل الّسِ
E) باحة ُكلَّ أُْسبوع. َيِجب َعَلْينا الّسِ

2. Turistlere Ankara’yı gezdiren Elif’in verdiği aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) عاِصمة تُْرِكيا هي أَْنَقرة.
B) َتقع أَْنَقرة في َشمال تُْرِكيا.
C) أَْنَقرة َقِريبة ِمن ُقونيا.
D) األماكن الّتاِرِخّية َكثيرة في أَْنَقرة.
E) َتْشَتِهر أَْنَقرة ِبَمْبنى َمْجِلس األُّمة الَقديم. 7. I . .أََخْذنا َبْعض الَهدايا لألَْطفال

II .  أين ُكْنَت أَْمس؟
III ..زْرُت مع أْصدقائي دار األَْيتام
IV . ماذا أََخْذتُْم َمَعُكم؟ 

Verilen cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturuldu-
ğunda cümlelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) I – II – III – IV B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I D) III – II – IV – I
E) IV- III – II – I

3. أُِريد ـ ـ ـ ـ َقَلًما ِمْن َفْضِلك.
Berra, on bir tane kalem almak için kırtasiyeye gitmiş-
tir.
Buna göre verilen Arapça cümledeki boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) أََحد َعَشر  B) إْحدى َعَشرة 
C) ِاْثَنتا َعَشرة  D) ِاْثنا َعَشر 
E) ِعْشرون

4. Sınıfa yeni bir öğrenci olarak gelen Meryem’i tanımak 
için arkadaşları ona çeşitli sorular sormaktadırlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Meryem’e sorula-
cak bir soru olamaz?

A) ما ِجْنِسيَُّتِك؟ B) ِمْن أَْيَن أَنِت؟
C) ما اْسُمِك؟ D) روس؟ هل تُِحّبين الدُّ
E) هل أنَت طالب؟

5. ث – َكبير – النّاِمية – البالد - اليوم في – التََّلوُّ
Verilen kelimelerle kurallı bir cümle kurulduğunda 
altı çizili kelimeden sonra aşağıdakilerden hangisi  
getirilmelidir?

A) في B) ث التََّلوُّ
C) َكبير D) النّاِمية
E) اليْوم

6.       ُكْن ـ ـ ـ ـ .
Arkadaşına güler yüzlü olmayı tavsiye eden Recep, 
  kelimesinden sonra aşağıdakilerden hangisini ”ُكْن“
kullanmalıdır?

A) َعبوًسا B) َقِلًقا
C) ُمَتشاِئًما D) َغْضباًنا  
E) َبشوًشا

8.         ال ـ ـ ـ ـ ُمَتشاِئَمة.
Ayşe, kız kardeşine karamsar olmamasını tavsiye et-
mek istemektedir.

Buna göre verilen cümlede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ُكْن B) َتكوني
C) َتكون D) كوني
E) َتُكْن

Arapça Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Arapça” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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10. Sınıf 

11. في َصّفي ـ ـ ـ ـ طاِلًبا.
Yunus’un sınıfında on yedi erkek öğrenci bulunmakta-
dır.

Buna göre verilen Arapça cümledeki boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ِسّتة َعَشر B) ِسّت َعَشرة 
C) َسْبعة َعَشر D) ِتْسَعة َعَشر   
E) ِتْسع َعَشرة  

12. ُهناك َرُجل َعجوز في دار الَعَجزة وله َكثيٌر ِمن األْبناء.
Verilen cümlede altı çizili ifadenin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Yetimhane

B) Huzurevi  
C) Akıl hastanesi

D) Aşevi

E) Mülteci kampı

13. ْأَت يا علّي؟              هل َتَوضَّ
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun cevabıdır?

A) ْأَت. َنَعم، َتَوضَّ
B) ْأُت. ال، َتَوضَّ
C) ْأ. ال، َلْم َيَتَوضَّ
D) ْأَت. َنَعم، ما َتَوضَّ
E) ْأ. ال، َلْم أَتَوضَّ

14. َجْعَفر – يُِحّب – داِئًما – أن – الَمْسِجد – في- يَُصِلّي
Verilen kelimelerle kurallı bir cümle kurulduğunda 
altı çizili kelimeden önce aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?

A) َجْعَفر 
B) يُِحّب 
C) داِئًما 
D) أن 
E) في

15. هم يَُصّلون َخْلَف اإلمام ِبانِتظام.
Verilen cümledeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) َيمين
B) َيسار
C) أمام
D) أخيرة
E) ثُّم

10. Ali’nin, hastalanan kız kardeşine aşağıdakilerden 
hangisini söylemesi doğru olmaz?

A) هاب إلى الطَّبيب. َيِجب َعَلْيك الذَّ
B) َهّيا َنْذَهب إلى الُمْسَتْشفى.
C) هل َذَهْبِت إلى الطَّبيب؟
D) ِاْذَهبي إلى الطَّبيب.
E) ِلماذا ال َتْذَهب إلى الُمْسَتْشفى ؟

9. Arkadaşı okula gelmediği için endişelenen Zafer, bu 
duygusunu aşağıdakilerden hangisiyle ifade eder?

A) أِحّس ِبالَبْرد.
B) َيِجب َعَلْيه أَْن َيْحُزن.
C) يُعاني ِمن الُمْشِكالت.
D) أَْشُعر ِبالَقَلق.
E) َيِجب أَن أَْحَتِرَمه.
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10. Sınıf 

16.    أَْنَت طالب، أََلْيَس َكَذِلك؟
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun cevabıdır?

A) َنَعم، أنا طاِلب.  B) َبلى، أنا طاِلب.
C) ال، أنا طاِلب. D) َنَعم، أَْنَت طالب.
E) َبلى، أنا َطاِلبة.

17.    يُْمِكن الِقيام ِبها ِفي ُكّل َوْقت.
Verilen cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamete kadar geçerlidir.
B) Her seferinde ayağa kalkılır.
C) Her zaman yapılabilir.
D) Bütün vakitlerde geçerlidir.
E) O her zaman kıymetlidir.

18. İlk defa deniz gören Muhammed, beğenisini aşağıda-
kilerden hangisiyle ifade eder?

A) ما أَْجَمل!
B) ما َرْأيُك؟
C) أَْيَن َيَقُع؟
D) ِفْكرة راِئعة!
E) هل هذا َبْحر؟

20. الُمَعِلّم : ما َرْأيُكم أَْن َنزور ُمَخيَّم الاّلِجئين؟

الطُّالب : ِفْكرة راِئعة يا أُْستاذ، متى سَنْذَهب؟ وماذا 
سَنْأُخذ معنا؟

الُمَعِلّم : سَنْذَهب في ُعْطلة ِنهاية األُْسبوع، وسَنْأُخذ 
جال وِللِنّساء. َبْعض الَهدايا ِلألْطفال وِللِرّ

ساِمر : ما الَهدايا الَّتي سَنْأُخُذها؟

الُمَعِلّم : سَنْشَتري َلُهم األْلعاب والَمالِبس واألَْقالم 
فاِتر. والدَّ

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) الطُّاّلب يُِريدون ِزيارة ُمَخيَّم الاّلِجئين.
B) َسَيْذَهبون إلى ُمَخيَّم الاّلِجئين في ُعْطلة ِنهاية 

األُْسبوع.
C) َسَيْشَترون َلُهْم َبْعض الَهدايا.
D) َسَيْذَهُب الطُّالب َمَع عاِئالِتِهْم إلى ُمَخيَّم 

الاّلِجئين. 
E) َيْسأَل الُمَعّلِم َرْاي الطُّاّلب في ِزيارة ُمَخيَّم 

الاّلِجئين.

19. َجرة َصْفراء، واآلن أْصَبَحْت أْوراق  ـ ـ ـ ـ أْوراق الشَّ
َجرة َخْضراء. الشَّ

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) َكان
B) أَْصَبَحْت
C) صاَرْت
D) أْصَبَح
E) َكاَنْت

ARAPÇA TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. “Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; 
öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da gü-
zel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 
134. ayet.)

“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât veren-
ler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onla-
ra korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” (Bakara 
suresi, 277. ayet.) 

Bu ayetlerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı-
na değinilmemiştir?

A) İman edenleri kim ödüllendirecektir?
B) Allah (c.c.) kimleri cezalandıracaktır?
C) İnsanın yapması gereken güzel davranışlar neler-

dir?
D) Allah (c.c.) hangi davranışlara mükâfat vadetmek-

tedir?
E) Bir müminde olması gereken belli başlı özellikler 

nelerdir?

3. Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’ın (c.c.) zatına 
has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlar-
dandır?

A) Kıdem
B) Semi
C) İrade
D) Basar
E) Tekvin

4. “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmeti-
nize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze 
bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri 
vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap ol-
madan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar.” (Lokmân 
suresi, 20. ayet.)

Ayete göre;

I. Kur’an-ı Kerim insanları bilgi sahibi olmaya teşvik 
eder.

II. Yüce Allah insanlar için çok çeşitli nimetler yarat-
mıştır. 

III. Allah (c.c.) insanlara rehber olarak kitaplar gön-
dermiştir.

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

2. Kur’an-ı Kerim’de insan, aklını kullanmaya, düşünme-
ye ve ibret almaya davet edilmektedir. Bunun güzel bir 
örneği olarak Hz. İbrahim verilir. O, aklını kullanmak 
suretiyle evrendeki harika düzenin bir yüce yaratıcısı 
olması gerektiğine hükmetmiş ve Allah’a (c.c.) iman 
etmiştir. Demek ki inanmak, Hz. İbrahim örneğinde 
olduğu gibi, akıl ve tecrübeye dayanan mantıklı bir 
muhakemeyle erişilen bilinçli bir tercihtir. İnsan akıl ve 
ibret gözüyle kâinatı ve içerisindeki hadiseleri tefekkür 
ettiğinde imanında bilinçli hâle gelir.

Paragrafla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-
tır?

A) Kur’an-ı Kerim’de insan aklına önem verilir.
B) İnanmak akla dayanan mantıklı bir muhakemeyle 

olur.
C) İnsan, aklını kullanarak Allah’ın (c.c.) varlığını bu-

labilir.
D) Sadece peygamberler Allah’ı (c.c.) akıl ve tecrü-

beyle bulabilir.
E) Evrendeki harika düzeni tefekkür etmek imanı bi-

linçli hâle getirir. 
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10. Sınıf 

6. “Hak olan dua O’na yapılandır. Onların Allah’tan baş-
ka yalvardıkları ise kendilerine cevap veremez. Onların 
hâli, ağzına su gelsin diye ellerini suya doğru açan, an-
cak bir türlü su kendisine ulaşmayan kimsenin hâli gibi-
dir. Kâfirlerin duası işte böyle boşa çıkmaya mahkûm-
dur.” (Ra’d suresi, 14. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Yaratıcıya dua ederken iki el birlikte açılmalıdır.
B) Allah’tan (c.c.) başkası duaları kabul edemez.
C) Allah (c.c.) ile iletişimde aracıya gerek yoktur.
D) Dua ve ibadete layık olan yalnız Yüce Allah’tır.
E) İnanmayanların duası kabul edilmeyecektir.

7. “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. 
Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarları-
nızdan) işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yarat-
ması, O’nun varlığının delillerindendir. (Yaratıldıktan) 
sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz.” 
(Rûm suresi, 19-20. ayetler.) 

Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Yüce Allah diriyi öldürür, ölüyü diriltir.
B) İnsan, ölümünden sonra hesaba çekilecektir.
C) Yüce Allah, ölümünden sonra insanı diriltecektir.
D) İnsanın yaratılışı Yüce Allah’ın varlığının delillerin-

dendir.
E) İnsan topraktan yaratılmış ve yeryüzüne gönde-

rilmiştir.

8. Hz. İbrahim, put yapıcısı bir babanın oğlu olmasına 
rağmen toplumunda yaygın olan ahlaksızlıklardan ve 
sapık düşüncelerden kendisini korumayı bilmiştir. Çün-
kü o, temiz fıtratının yönlendirdiği hakikat araştırma-
sını sonuna kadar götürmüş ve doğru yolu bulmuştur. 
Kalabalıkların sesine değil, kendi aklının, mantığının 
ve vicdanının sesine kulak veren Hz. İbrahim delilsiz 
ve temelsiz inanış ve uygulamaları olduğu gibi kabul 
etmemiştir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. İbrahim inanmak için delil aramıştır.
B) Hakikati araştırmak insanın bir görevidir.
C) İnsan aklı Allah’ın (c.c.) varlığını bulabilir.
D) Kavminin inanışlarını Hz. İbrahim düzenlemiştir.
E) Körü körüne inanmak hakikate ters bir durumdur.

5. Müslümanların; Allah’a (c.c.), kendisine, ailesine ve 
topluma karşı sorumlulukları vardır. “İnsan, kendisinin 
başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâmet suresi, 36. 
ayet.) ayetinde ifade edildiği gibi insan, sorumlu bir 
varlıktır. İnsanın sorumlu olduğu ve yaratılışının amaç-
sız olmadığı Kur’an-ı Kerim’de ............... ayetiyle de 
belirtilmiştir. 

Parçadaki boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisi geti-
rilemez?

A) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-
ler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)

B) “Biz göğü, yeri ve arasındakileri boşuna yaratma-
dık. Bu kâfirlerin zannıdır. Cehennem ateşinden, 
o kâfirlerin başlarına gelecek var!” (Sâd suresi, 
27. ayet.)

C) “İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kulla-
rına çok şefkatlidir.” (Bakara suresi, 207. ayet.)

D) “Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu dene-
yerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan 
O’dur.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

E) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, 
oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Duhân 
suresi, 38. ayet.)
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10. Sınıf 

9. Yusuf kıssası Tevrat’ta ve Kur’an’da ayrıntılı biçimde 
anlatılmakta, bu iki anlatım arasında büyük ölçüde 
benzerlik bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de diğer pey-
gamberlere ait kıssalar farklı surelerde yer aldığı hâlde 
Yusuf kıssası “kıssaların en güzeli” nitelemesiyle tek bir 
surede nakledilmektedir. Bu surede öncelikle sabret-
menin ne denli önemli olduğuna işaret edilmektedir. 
Hz. Yusuf, yaşadığı sıkıntılar karşısında nasıl sabredip 
tüm iftira ve olumsuzluklardan kurtulduysa sabreden 
Müslümanlara da ona verilmiş olan mükâfatın bir ben-
zerinin verileceği hatırlatılmaktadır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçanın konusu ile ilgili 
değildir?

A) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan 
yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabreden-
lerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet.)

B) “(Ey Muhammed!) Sabırlı ol, çünkü Allah güzel iş 
yapanların mükâfatını zayi etmez.” (Hûd suresi, 
115. ayet.) 

C) “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle 
kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten 
meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Al-
lah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.)

D) “Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah ka-
tındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara 
yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını 
vereceğiz.” (Nahl suresi, 96. ayet.)

E) “Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise ‘Yazıklar ol-
sun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın 
vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak 
sabredenler kavuşturulur.’ dediler.” (Kasas suresi, 
80. ayet.)

11. Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ ederken büyük ölçüde 
gençlerden destek almıştır. Mekke Dönemi’nde Müs-
lüman olanların çoğunluğu otuz yaşın altındaki genç-
lerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri ara-
sında sayılabilir?

A) İlk vahyedilen ayetlerin gençlerle alakalı olması
B) Mekke nüfusunun çoğunluğunun gençlerden 

oluşması
C) Gençlerin toplumdaki yanlış uygulamaları sorgu-

lamaları
D) Müslüman olmanın gençlere yeni iş imkânları do-

ğurması
E) Aile büyüklerinin gençleri Müslüman olmaya teş-

vik etmeleri

12. Hz. Peygamber, Yesrib halkının daveti üzerine hicret 
etmeye karar verince Hz. Ali’yi, kendisini öldürmeye 
gelecek müşrikleri oyalaması ve yanında bulunan ema-
netleri sahiplerine vermesi için Mekke’de bırakmıştır. 
Hz. Ali de geceyi Hz. Peygamber’in yatağında geçirerek 
onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır.

Hz. Ali’nin bu davranışı aşağıdaki ahlaki ilkelerden 
hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Fazilet
B) Hikmet
C) Adalet
D) Cesaret
E) İffet

10. Hz. Peygamber çocukluğunda kendisini himaye eden 
amcası Ebû Tâlib’in hanımı Fâtıma bint Esed’in iyilikle-
rini hiçbir zaman unutmadı. Fâtıma bint Esed hayatta 
iken onu evinde ziyaret etmiş, vefat ettiğinde çok üzül-
müş, gömleğini ona kefen yapmış, cenaze namazını da 
kendisi kıldırmıştır. Ölümünden duyduğu üzüntüyü an-
latırken şöyle demiştir: “Ben onun himayesine muhtaç 
öksüz bir çocuktum. O benim annem gibiydi.”

Bu paragrafta Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi 
özelliği vurgulanmıştır?
A) Vefakârlığı
B) Güvenirliği
C) Diğerkâmlığı
D) Çalışkanlığı
E) Duygusallığı
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10. Sınıf 

14. İslam anlayışı temelde bütün insanları bir ve aynı kabul 
ettiği gibi dünyaya gelen her insan için geçerli olan bazı 
hakları da kabul eder. Sadece insan olması bakımın-
dan doğuştan sahip olunan temel hak ve hürriyetler 
Allah’ın (c.c.) insana bir armağanı, bağışı ve iyiliğidir. 
Dinin bütün emir ve yasakları bu temel hakları koru-
maya yöneliktir.

Buna göre aşağıdaki temel haklardan hangisi İslam’ın 
aileye verdiği önemle doğrudan ilgilidir?
A) Canın korunması
B) Malın korunması
C) Aklın korunması
D) Dinin korunması
E) Neslin korunması

17. Sosyal değişim, herhangi bir toplumun dinamik fonk-
siyonlarından biridir. Toplum sürekli değişim içerisin-
dedir. Toplumdaki değişim çok yönlü etki ve tepkilerin 
meydana getirdiği bir olaydır. Toplum canlı bir organ 
gibi kendini bu değişimlere karşı uyanık tutmak ve de-
ğişimin istikametini müspet bir yöne çevirmek duru-
mundadır. Müspet sosyal değişim hususunda peygam-
berler insanlık için en mükemmel örneklerdir.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplum, her türlü sosyal değişime ayak uydurma-
lıdır.

B) Sosyal değişim her toplum için kaçınılmaz bir ger-
çektir.

C) İslam dini, toplumların müspet değişimleri için 
yol göstermiştir.

D) Sosyal değişim pek çok etki ile onlara verilen tep-
kilerden oluşur.

E) Peygamberler toplumların olumlu yönde değişi-
mi için çalışmışlardır.

16. Her yönden temiz olma, maddi olduğu kadar manevi 
kirlerden de arınma ilkesi İslam dininin hedefleri ara-
sında yer alır. Bir Müslüman’ın hayatı, günahlardan 
arınma ve temiz bir çevre oluşturma çabası içerisinde 
geçer. “Çünkü Allah temizlenenleri sever.” (Tevbe Su-
resi, 108. ayet.)

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Temizliğin birçok çeşidi vardır.
B) Temizlik ibadetlerin ön koşuludur.
C) İslam dini çevre temizliğini önemser.
D) Kur’an’da temizlik konusuna değinilir.
E) Müslüman temizliğe önem vermelidir.

15. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti sonrasında inşa 
edilen Mescid-i Nebevi şehirde yaşanan hayatın mer-
kezi hâline gelmiştir. Mescid-i Nebevi, Hz. Peygamber 
Dönemi’nde, mabet, okul, diplomatik kabul ve görüş-
melerin yapıldığı yer, hukuki, ticari ve sosyal mesele-
lerin konuşulduğu ve görüşüldüğü önemli ve etkin bir 
merkez konumunda olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.), 
Muaz b. Cebel’i (r.a.) Yemen’e gönderirken ona, orada 
önce bir mescit inşa etmesini tavsiye etmiştir. Mısır’da 
da Hz. Ömer’in (r.a.) emriyle yeni kurulan Fustat şeh-
rinde bir cami yaptırılmıştır. Mısır’ın sembollerinden 
Ezher Üniversitesi de tamamen cami etrafında oluş-
muş bir üniversitedir. Emeviler Dönemi’nin sembol 
eserleri camiler olmuş ve camilerin verdiği ruh fethe-
dilen yerlere taşınmıştır. Osmanlı Dönemi’nde de fet-
hedilen beldelerde ilk iş olarak cami inşa edilmiştir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir? 
A) Mescitler ilk dönemlerde sadece ibadet için kul-

lanılmıştır.
B) İslami eserlerin dünyaya yayılması için fetihler 

yapılmıştır.
C) İlk dönemlerde zorunluluktan dolayı cami merkez 

olmuştur.
D) Cami merkezli şehirleşme ile İslam medeniyeti 

kurulmuştur.
E) Okul olarak inşa edilen mekânlar sonradan mes-

citlere dönüştürülmüştür.

13. “Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar, na-
mazlarını derin bir saygıyla kılarlar. Anlamsız, yararsız 
şeylerden uzak dururlar. Zekâtı verirler. İffetlerini ko-
rurlar.” (Mü’minûn suresi, 1-5. ayetler.)

Bu ayetlerde müminlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?
A) İhlaslı olmak
B) Maddi temizliğe dikkat etmek 
C) Namaza önem vermek
D) Boş işlerden yüz çevirmek
E) Fakiri gözetmek
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10. Sınıf 

18. Her insan, bu dünyada geçim ve rahatını sağlamak için 
çalışmalı, çalıştığının da karşılığını almalıdır. Mal ve ser-
vet, Yüce Allah’ın, insanlara bir iyilik ve armağanıdır. 
Her insan çalışıp çabalayarak kısmetinin peşinde ol-
malıdır. İslam’da helal ve meşru yollardan elde edilen 
özel mülk ve servetin dokunulmazlığı vardır. Kişi kendi 
malı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına 
sahiptir. 

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini haksız kazancı yasaklamıştır.
B) İslam dini çalışmayı ve üretmeyi teşvik etmiştir.
C) Meşru yollardan kazanarak servet sahibi oluna-

bilir.
D) İslam dini, çalışanların haklarının korunmasını is-

ter.
E) Kişi kendi malı üzerinde israf etme hakkına sahip-

tir.

19. Sosyal adalet, İslam’ın öngördüğü temel toplumsal he-
deflerin başında gelir. Ahlaka dayalı adaletli bir toplum 
düzeni fikri üzerinde durulan konulardan biridir. İslam; 
insanın kendisi, diğer insanlar ve devletle olan ilişkile-
rini bütüncül bir anlayış içinde düzenlemiştir. İnsanın 
yaratılışından kaynaklanan kabiliyet farklılıklarını dik-
kate alır. İslam dini, bir yandan kişinin hırs ve arzuları-
nın toplum aleyhine azgınlaşmasını yasaklarken diğer 
yandan da kişinin beceri ve yeteneklerinin gelişmesi-
nin baskı altına alınmasını zulüm olarak görür.  

Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kabiliyet farklılıklarının geliştirilmesi teşvik edilir.
B) Topluma etkisi dolayısıyla sosyal adalet hedefle-

nir.
C) İnsanın hırs ve arzularını kontrol altına almak zu-

lümdür.
D) İslam insanın toplum ve devletle olan ilişkilerini 

düzenler.
E) Yaratılıştan kaynaklanan kabiliyet farklılıkları dik-

kate alınır.

20. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanma-
yın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz bir-
birinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleş-
tirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. 
Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan 
sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar 
ki doğru yolu bulasınız.” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi ayette verilen mesaja aykırı-
dır?
A) İslam dinine inanmak
B) Tevhit inancında birleşmek
C) Birlik ve beraberlik içinde olmak
D) İslam’ın gereklerini yerine getirmek
E) Kişisel isteklerimizi ön plana çıkarmak

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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