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9. SINIF

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

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

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



Ders Adı Soru Sayısı Sınav Süresi

Kur’an-ı Kerim 20

90 Dakika
Temel Dini Bilgiler 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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9. Sınıf 

1. “Kelimeyi Tahmin Et!” etkinliğinde öğretmen öğrenci-
lere şu bilgileri vermiştir:

I. Kelimede çeker işareti olmalıdır.

II. Kelimede şedde olmalıdır.

III. Kelimede tenvin olmamalıdır.

IV. Kelimede ötre ve üstün harekeler olmalıdır.

Buna göre, öğrencilerin tahmin ettiği doğru kelime 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) َسِميٌع
B) َنْسَتِعيُن
C) اَلَِّذيَن
D) َصاِدِقيَن
E) ۪رٖيَن ُمَبّشِ

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an okumayı öğrenmenin 
amaçlarından biri değildir?

A) Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak
B) Okunuşundan sevap kazanmak
C) Hayatın anlamını daha iyi kavramak
D) Allah’ın (c.c.) mesajlarını anlamak
E) Kur’an’ı güzel okuma yarışmasına katılmak

Tabloda dua isimleri ve dualarda geçen kelimelerin 
Arapça metinleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dua ve 
Arapça metinler eşleştirmesi doğru bir şekilde veril-
miştir? 
A) 1C, 2B, 3D, 4A
B) 1C, 2D, 3B, 4A
C) 1B, 2A, 3D, 4C
D) 1A, 2B, 3D, 4C

E) 1C, 2A, 3D, 4B

2. Kur’an dersinde öğretmen bir öğrenciden Kur’an alfa-
besini ilk harften başlayarak okumasını istemiştir. Öğ-
renci toplam 29 harf söylemiştir. Başka bir öğrenci söz 
alarak Kur’an alfabesinin 28 harften oluştuğunu ifade 
etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an alfabesinde 
yer almaz?

A) ج     B) ح
C) أ D) ال
E) ل

3. Bir öğrenci dinlediği Kur’an tilavetinde iki harfin bazen 
ince bazen de kalın okunduğunu fark etmiştir. Arkadaş-
larına bu harflerin hangileri olduğunu sormuştur. 

Öğrencinin arkadaşlarından aldığı cevaplardan hangi-
si doğrudur?

A) ب-ت     B) ل-ر
C) ق-ك D) م-ن
E) س-ش

Kur’an-ı Kerim Testi

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

5. 1 Rabbena Duası A َلُة  َخْيٌر  ِمَن  النَّْوِم اَلصَّ
2 Salli-Barik Duaları B ِانََّك َحمٖيٌد َمجٖيٌد
3 Kunut Duaları C َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب  
4 Sabah Ezanı D اِر ُمْلِحٌق ِانَّ َعَذاَبَك ِباْلُكفَّ
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9. Sınıf 

6. Öğretmen, öğrencilerin duaları ezberleyip ezberleme-
diklerini kontrol etmek için onlara bazı ipuçları vermiş 
ve onlardan bu duaları tahmin etmelerini istemiştir. 
İpuçları şöyledir:

I. İçerisinde kelime-i şehadetin geçtiği dualardan 
biridir.

II. Cenaze namazlarında bir cümle eklenerek okunan 
duadır.

III. Kur’an’da ayet olarak geçen dualardır. 

Öğrencilerin bu ipuçlarından yola çıkarak verdikleri 
doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?

I II III

A) Tahiyyat Duası Sübhâneke Duası Kunut Duaları
B) Ezan Duası Kunut Duaları Rabbena Duaları
C) Amentü Duası Tahiyyat Duası Salli-Barik Duaları
D) Tahiyyat Duası Sübhâneke Duası Rabbena Duaları
E) Amentü Duası Salli-Barik Duaları Kunut Duaları

8. I. İçerisinde Allah’a (c.c.) ve Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) övgü ve selam yer alır.

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. İbrahim’e aile efrat-
larıyla beraber güzel temenniler dilenir.

III. Allah’ın (c.c.) ismiyle, şanıyla en yüce olduğundan 
ve O’ndan başka ilah olmadığından bahsedilir.

IV. Dünyada ve ahirette iyilik istenir, kıyamet günü 
için bağışlanma dilenir.

Numaralanmış bilgilerde bahsedilen dualar aşağıda-
kilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I II III IV

A) Sübhâneke 
Duası

Salli-Barik 
Duaları

Rabbena 
Duaları

Amentü 
Duası

B) Tahiyyat 
Duası

Salli-Barik 
Duaları

Rabbena 
Duaları

Sübhâneke 
Duası

C) Rabbi 
Yessir Duası

Tahiyyat 
Duası

Amentü 
Duası

Kunut 
Duaları

D) Sübhâneke 
Duası

Tahiyyat 
Duası

Rabbena 
Duaları

Amentü 
Duası

E) Tahiyyat 
Duası 

Salli-Barik 
Duaları 

Sübhâneke 
Duası 

Rabbena 
Duaları

7. İhtida, gerçeğe ulaşmak ve doğru yolu bulmak demek-
tir. Dinî bir terim olarak ise inançsız iken veya başka bir 
dine mensupken İslam dinini benimsemeyi ifade eder. 
İhtida eden kimseye mühtedi adı verilir. İhtida bir an-
lamda kişinin fıtratına dönüşüdür. Çünkü İslam’a göre 
insan fıtrat dini (İslam) üzere doğar. İhtida etmenin en 
önemli şartı, - - - - getirerek Allah’ın (c.c.) birliğini ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmektir. 

Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelmelidir?

A) Tekbir
B) Besmele
C) Kelime-i şehadet
D) İstiaze
E) Salavat

9. Kur’an, lafzı ve manasıyla birlikte indirildiğine göre 
onun lafzının orijinal şekliyle korunması, Kur’an’ın 
okunuşu esnasında harflerin zat ve sıfatlarının bozul-
masıyla ortaya çıkan lahn-ı celîden sakınılması gerekir. 

Bu ifade aşağıdaki ilimlerden hangisinin önemini or-
taya koymaktadır?

A) Tefsir
B) Hadis
C) Tecvid
D) Kelam
E) Akaid

10. Hastalığından dolayı okula gidemeyen Fatma, ertesi 
gün okula geldiğinde sınıf tahtasında dünkü Kur’an 
dersinden kalan bazı kavramlar görmüştür. Tahtada 
medd-i lin ve medd-i lâzım kavramları vardır. Merak 
ederek dün derste olan arkadaşına bu kavramların 
hangi konuyla ilgili olduğunu sormuştur. 

Fatma’nın arkadaşı aşağıdakilerden hangisini söyler-
se ona doğru bilgi vermiş olur?

A) Med sebepleri
B) Med çeşitleri
C) Tabiî medler
D) Aslî medler
E) Med kuralları
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9. Sınıf 

Tabloda yer alan kelimelerdeki med çeşitleri aşağıda-
ki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde sıralan-
mıştır?

I II III IV

A) Medd-i 
Lâzım

Medd-i 
Muttasıl

Medd-i 
Munfasıl

Medd-i 
Tabiî

B) Medd-i 
Muttasıl

Medd-i 
Munfasıl

Medd-i 
Tabiî

Medd-i 
Lâzım

C) Medd-i 
Munfasıl

Medd-i 
Tabiî

Medd-i 
Lâzım

Medd-i 
Muttasıl

D) Medd-i 
Tabiî

Medd-i 
Lâzım

Medd-i 
Muttasıl

Medd-i 
Munfasıl

E) Medd-i 
Munfasıl

Medd-i 
Tabiî

Medd-i 
Muttasıl

Medd-i 
Lâzım

11. I II III IV

َوَمآ اُْنِزَل َقاَل آْلٰئَن َجآَء

12. İçerisinde tenvin veya sakin nun bulunan bir kelime 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu kelimede medd-i muttasıl veya medd-i ârız 
vardır.

B) Bu kelimede ihfa, izhar, iklab veya idgamlardan 
biri vardır.

C) Bu kelimede medd-i tabii vardır.

D) Bu kelimede medd-i lâzım vardır.

E) Bu kelimede medd-i munfasıl veya medd-i ârız 
vardır.

15. ِإنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر }1{ َفَصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر }2{ 

ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَْبَتُر }3{

Yusuf, Kevser suresini tecvit kurallarına uygun bir şekil-
de yüzünden okumuştur.

Yusuf’un kıraatinde uyguladığı medler aşağıdakiler-
den hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Medd-i Munfasıl, Medd-i Tabii, Medd-i Tabii
B) Medd-i Tabii, Medd-i Munfasıl, Medd-i Ârız 
C) Medd-i Munfasıl, Medd-i Tabii, Medd-i Ârız
D) Medd-i Muttasıl, Medd-i Tabii, Medd-i Lâzım
E) Medd-i Tabii, Medd-i Munfasıl, Medd-i Tabii

Öğretmen bu öz değerlendirme formunu dolduran 
öğrenciye aşağıdakilerden hangisini söylerse öğrenci-
nin en önemli eksiğini gidermek için ona bilgi vermiş 
olur?

A) İdgam edilecek harflerden birincisi sakin, ikincisi 
harekeli olmalıdır.

B) Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe 
katılarak harf şeddelenir ve gunneli okunur.

C) Tenvin veya sakin nundan sonra vav, nun, mim 
veya ya harflerinden biri gelmelidir.

D) Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe 
katılarak harf şeddelenir ve gunnesiz okunur. 

E) Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur.

13. İhfa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam 14 tane ihfa harfi vardır.
B) Ses hem ağızdan hem de burundan gelir.
C) Dil, damağa veya üst ön dişlere yapışır.
D) Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı kadardır.
E) Tenvin veya sakin nun gunneli okunur.

14. Öz Değerlendirme Formu

Her 
zaman Bazen Hiçbir 

zaman

1 İdgamın tanımını 
yaparım. X

2 İdgamın çeşitlerini 
sayarım. X

3
İdgam-ı mea’l-

gunnenin 
kurallarını sayarım.

X

4
İdgam-ı bila-gun-
nenin kurallarını 

sayarım.
X
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9. Sınıf 

16. اهللُ الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم الَ َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوالَ َنْوٌم 
َيْشَفُع  الَِّذي  َذا  َمن  اْلَْرِض  َو  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  لَُّه 
َوالَ  َخْلَفُهْم  َوَما  أَْيِديِهْم  َبْيَن  َما  َيْعَلُم  ِبِإْذِنِه  ِإالَّ  ِعْنَدُه 
ُكْرِسيُُّه  َوِسَع  َشاء  ِبَما  ِإالَّ  ِعْلِمِه  ْن  ّمِ ِبَشْيٍء  يُِحيطُوَن 
َماَواِت َوَما ِفي اْلَْرَض َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو  السَّ

اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم
Okulun tatbikat camisinde öğle namazını kıldıran Ser-
dar, tesbihattan önce cemaatin duyacağı şekilde Aye-
te’l-kürsiyi yukarıdaki gibi ezbere okumuştur. Namaz-
dan sonra öğretmeni ona ayetin bazı yerlerini yanlış 
okuduğunu söylemiştir. 

Öğretmenin yaptığı düzeltmeler hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

1 2 3
A) َوَما ِفي اْلَْرَض َو اْلَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ 

اْلَعِظيُم
B) َوَما ِفي اْلَْرَض َو اْلَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ 

اْلَحِكيُم
C) َوَما ِفي اْلَْرَض َوالَ َنْوٌم َوُهَو اْلَعِليُّ 

اْلَعِظيُم
D) َوالَ َيُؤوُدُه َوَما ِفي اْلَْرَض َوُهَو اْلَعِليُّ 

اْلَعِظيُم
E) َوَما ِفي اْلَْرض الَ َتْأُخُذُه أَنَّ اهلّلَ َعِزيٌز 

َحِكيٌم

17. Maûn suresinin içeriğini ana hatlarıyla arkadaşlarına 
anlatan Ömer, dini yalanlayanların nitelikleri hakkında 
şu bilgileri vermiştir:

I. Bunlar yetime sahip çıkmazlar.

II. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezler.

III. Namazı ciddiye almazlar.

IV. Allah’ı (c.c.) yeterince anmazlar.

V. İbadeti gösteriş için yaparlar.

Bu niteliklerden hangisi/hangileri Maûn suresinde 
yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve V
E) III, IV ve V

20. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi Fâtiha suresinde 
yer almaz?
A) Hayy ve Kayyum olan Allah’tan başka ilah yoktur.  
B) O, Rahmandır ve Rahimdir.
C) Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
D) Bize doğru yolu göster.
E) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet 

umarız.

18. SURELER İLKELER

I İhlâs A
Allah’ın (c.c.) sonsuz nimetlerine 
şükür için namaz kılmak ve kur-
ban kesmek gerekir.

II Tebbet B
İçeriden ve dışarıdan gelecek 
kötülüklere karşı Allah’a (c.c.) 
sığınmak gerekir.

III Felak C Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur. 
O eşsiz ve benzersizdir.

IV Kevser D
İslam’a ve peygamberine 
düşmanlık edenlerin sonu hüsran 
olmuştur. 

V Nasr E
Allah’ın (c.c.) yardımıyla 
kazanılan zaferlerden dolayı O’na 
şükretmek gerekir.

Bu tablodaki sureler ile onlardan çıkarılan ilkelerin 
doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

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

19. َربََّنا اَل تُِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِاْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك 
اُب  َرْحَمًةۚ ِانََّك اَْنَت اْلَوهَّ

Âl-i İmrân suresi 8. ayeti okuyan bir kişi medd-i tabii 
kuralını kaç kere uygulamalıdır?
A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

E) 6

KUR’AN-I KERİM TESTİ BİTTİ.
TEMEL DİNİ BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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9. Sınıf Temel Dini Bilgiler Testi

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

1. I. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)

II. “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çe-
vir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sım-
sıkı tutun…”  (Rûm suresi, 30. ayet.)

III. “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman et-
sin, dileyen inkâr etsin...”  (Kehf suresi, 29. ayet.)

IV. “Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. 
Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne 
konulacak olan bir kitap çıkaracağız.” (İsrâ suresi, 
13. ayet.)

Numaralanmış ayetlerden hangisinde/hangilerinde 
insanın yaratılış amacı vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

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

2. Din, akıl sahibi insanları kendi hür iradeleriyle iyiye ve 
doğruya yönelten, onların dünya ve ahiret mutluluğu-
nu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. Bu kuralların 
başında inanç esasları, ibadetler ve ahlak ilkeleri gel-
mektedir.

Buna göre;

I. “Onlar sana indirilene de, senden önce indirilen-
lere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” 
(Bakara suresi, 4. ayet.)

II. “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için 
her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu 
bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı 
görür.” (Bakara suresi, 110. ayet.)

III. “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanla-
rı arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden 
her kişinin vay hâline!”  (Hümeze suresi, 1 ve 2. 
ayetler.)

ayetlerinde sırasıyla ilahi kurallardan hangisine vurgu 
yapılmıştır?

I II III

A) İbadet Ahlak İnanç
B) İnanç Ahlak İbadet
C) Ahlak İbadet İnanç
D) İnanç İbadet Ahlak
E) Ahlak İnanç İbadet

3. Kavramlar Anlamları

1. İcmalî 
İman

İmana ait bütün meseleleri delilleriyle 
ayrıntılı bir şekilde bilen gönlüyle tasdik 
edip diliyle ikrar eden kimsenin imanıdır.

2. Tahkikî 
İman

Peygamberimizin inançla ilgili haber 
verdiği şeylerin hepsine birden inanmak-
tır.

3. Taklidî 
İman

İman esaslarını ana-babasından, 
çevresinden duyduğu ve öğrendiği şekil-
de kabul edip ezbere sayabilen ve fakat 
detaylarını bilmeyen kişinin imanıdır.

4. Tafsilî 
İman

Peygamberimizin Allah’tan (c.c.) haber 
verdiği şeylerin her birini delilleriyle bilip 
inanmaktır.

Yukarıdaki tabloda imanın çeşitleri ve anlamları ile 
ilgili verilen eşleştirmelerin doğru olabilmesi için kav-
ramlardan hangileri yer değiştirmelidir?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
E) 3 ve 4

4. I. İslam dininin en temel esası ve ebedî kurtuluşun 
anahtarı niteliğindedir.

II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi ol-
duğunu ifade etmektir.

III. Allah’tan (c.c.) başka ilah, tapılacak, kulluk edile-
cek bir varlığın olmadığını ifade etmektir.

IV. Tevhidi kalben onaylamak hayatı Allah’ın (c.c.) 
emrine göre yürütmeyi kabul etmektir.

Tevhid ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

5. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, 
kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. 
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın 
O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O; kulların ön-
lerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacak-
larını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kada-
rından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün 
gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O; göklere, yere, bü-
tün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gö-
zetmek O‘na güç gelmez. O; yücedir, büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet.)

Ayete’l-kürsî olarak bilinen yukarıdaki ayette Allah’ın 
(c.c.) hangi sıfatından bahsedilmemektedir?

A) Vahdaniyet: Tek ve eşsiz olması
B) Hayat: Yaşam sahibi olması
C) Semi: Her şeyi işitmesi
D) Kudret: Sınırsız güç sahibi olması
E) İlim: Her şeyi bilen olması

7. Kurbanlık hayvanların nitelikleri konusunda bir ödev 
hazırlayan İnci’nin, ödevinde aşağıdaki hadislerden 
hangisini kullanması uygun olur?

A) “Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban 
kesmekten daha güzel bir amel işlemez…” (Tir-
mizî, Edâhî, 1.)

B) “… Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, son-
ra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa 
sünnetimize uymuş olur.” (Buhârî, Îdeyn, 3.)

C) “Allah her şeyde iyi davranmamızı emretti: Öldü-
rürken bile incitmeden öldürün, hayvan keserken 
hayvanı fazla acıtmayın, keseceğinizde bıçağını-
zı iyice bileyin ki hayvan acı çekmesin.” (Nesai, 
Dahâyâ, 26.)

D) “Resulullah’ın ashabı, ‘Ey Allah’ın Resulü! Bu kur-
banlar nedir?’ dediler. Resulullah  ‘Babanız İbra-
him’in sünnetidir.’ diye cevap verdi.” (İbn Mâce, 
Edâhî, 3.)

E) “Kurbanlıklarda dört kusur caiz değildir: Açıkça 
belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, bel-
li olan topallık, iliği kurumuş derecede zayıflık.” 
(Tirmizî, Edâhî, 5.)

8. İbadetin kabul şartları açısından aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Dünya menfaati gözetilerek yapılan ibadet geçerli 
değildir.

B) Şeklen doğru olan bir ibadette niyet önemli de-
ğildir.

C) Müslüman, İslam dininin esaslarına göre ibadet 
eder.

D) Allah (c.c.) rızası için yapılan bütün güzel davra-
nışlar ibadet kapsamındadır.

E) İbadetlerin doğru bir şekilde eda edilebilmesinde 
Allah Resulü örnektir.

6. Allah’a (c.c.) inandığını söylediği hâlde peygamberi 
kabul etmeyen kişi esasen yaratıcının, dünyaya ve be-
şer hayatına müdahalesini reddetmektedir. Dolayısıy-
la fizik ötesi âlemle ve yaratıcıyla bağlantıyı sağlayan 
peygamberi yok saymak, dinin kendisini bütünüyle 
hiçe saymaktır. Bu sebeple nübüvvete ve risalete inan-
madan Allah’ın (c.c.) varlığını kabul etmenin pratik 
bir anlamı yoktur. Dolayısıyla elçiye iman eden aynı 
zamanda elçiyi gönderene yani Allah’a (c.c.) iman et-
miş olmakta; elçiyi inkâr eden, göndereni yani Allah’ı 
(c.c.) da inkâr etmiş olmaktadır. Allah’ın (c.c.) varlığına, 
birliğine iman edilip Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın 
(c.c.) Resulü olduğuna iman edilmemesi İslam’ın temel 
esası tevhid akidesine aykırıdır. Hz. Peygamber’e inan-
mamak tüm iman esaslarının ve ona gönderilen dinin 
tamamının inkârı anlamına gelmektedir. Resulullah da 
bunu şöyle ifade etmiştir: “...Bana iman etmeyen Al-
lah’a da iman etmemiştir...” (İbn Hanbel, VI, 382.) 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Hz. Peygamber’e iman etmemek dinin tamamı-
nın inkâr edilmesidir.

B) Hz. Peygamber’e iman etmemek Allah’a (c.c.) 
iman etmemektir.

C) Hz. Peygamber’i reddetmek tevhid inancına ay-
kırıdır.

D) Peygamberlere inanmamak Allah’ın (c.c.) dünya 
hayatına müdahalesine karşı gelmektir.

E) Peygamberden haberi olmayanların tek sorum-
luluğu Allah’ın (c.c) varlığına ve birliğine imandır.

9. Oğuz Öğretmen, sınıfta öğrencilerine iman ile amelin 
birbirinden farklı şeyler olduğunu söylemiştir.  İmanın 
amelden bir cüz (parça) olmadığını fakat amelin kabul 
olabilmesi için İslam’ın temel inanç esaslarının kabul 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mümin bir kimse-
nin, amellerinde eksikler olabileceğini, bundan dolayı 
dinden çıkmayacağını fakat günahkâr olacağını belirt-
miştir. İbadetlere devam edildikçe kişinin imanı nitelik 
olarak artar, günah işledikçe azalır. 

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Mümin olmanın temel şartı ibadetlerde devamlı 
olmaktır.

B) Allah’a (c.c.) iman olmaksızın yapılan ameller ge-
çerli değildir.

C) Günahkâr olmak kişiyi İslam’ın dışına çıkarmaz.
D) Yapılan ibadetler imanı güçlendirir.
E) İşlenen günahlar imanı zayıflatır.
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9. Sınıf 

10. “Ey iman edenler! Namaz için kalktığınızda, yüzünüzü, 
dirseklere kadar ellerinizi, topuklara kadar ayaklarınızı 
yıkayın ve başınızı mesh edin. Cünüp iseniz tamamen 
yıkanın. Hasta olduğunuz zaman, seferde iken veya tu-
valetten gelip yahut kadınlarla temasta bulunup da su 
bulamadığınız zaman, temiz bir toprakla teyemmüm 
ederek onunla yüzünüzü ve ellerinizi mesh edin. Allah 
size güçlük çıkarmak istemiyor lakin şükredesiniz diye 
üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.”  (Mâide su-
resi, 6. ayet.) 

Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?
A) Bazı ibadetlerin yapılması temizlenme şartına 

bağlanmıştır.
B) Meşakkat durumlarında Müslümanlara hüküm-

ler hafifletilmiştir.
C) Su bulunmayan durumlarda temizlenmek için 

farklı yollar gösterilmiştir.
D) Hangi durumlarda abdestin bozulacağından ha-

ber verilmiştir.
E) İbadetin geçerli olması için temizliğin her hâ-

lükârda su ile yapılması gerekir.

11. İnsan farklı nedenlerle günah işleyebildiği gibi tövbe 
de edebilir. Çünkü o, psikolojik bakımdan hem zayıf 
hem de güçlü özelliklere sahiptir. Burada önemli olan 
kişinin yaptığı davranıştan dolayı kendisini kınamaya 
başlaması, pişmanlık duyması, iç dünyasına rahatsızlık 
veren duygu ve düşüncelerden kurtulmak istemesidir. 
Bu anlamda tövbe etmek, kendini tanımaya başlayan 
bir kişinin geliştirmeye çalıştığı öz bilinciyle yeni bir ha-
yata “merhaba” diyebilmesidir. 

Bu paragrafta tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi-
ne değinilmemiştir?

A) Psikolojik dayanakları vardır.
B) Arınma ihtiyacından doğar.
C) Yenilenme hissi sağlar. 
D) Allah'a (c.c.) sığınma arzusudur. 
E) İç hesaplaşma sonucunda ortaya çıkar.

13. “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğ-
ruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın 
indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak 
edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yol-
cu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde 
kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. 
Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu 
göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretme-
niz içindir.”   (Bakara suresi,185. ayet.) 

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Ramazan ayında tutulamayan oruçlar daha sonra 
kaza edilir. 

B) İnsanlığa ışık tutan Kur’an ayetleri ramazan ayın-
da indirilmeye başlamıştır.

C) Sağlığı yerinde olanlar eğer imkânları varsa oruç 
tutmayıp fidye verebilir.

D) Zorluk durumunda oruca ruhsat verilmesi İs-
lam’ın kolaylık dini olduğunu gösterir.

E) Ramazan ayına ulaşıp güç yetiren bütün Müslü-
manlara oruç tutmaları farz kılınmıştır.

12. I. Yalnızca Kur’an’da belirtilen kişilere verilir.

II. Yardımlaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirir.

III. Cimrilik ve bencillikten uzaklaşmayı sağlar. 

IV. Belirli mallardan belirli oranlarda verilir.

Numaralanmış ifadelerden hangisi/hangileri sadaka 
ve zekâtın ortak özelliklerindendir?

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

14. Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrenin ortak görev-
lerindendir?

A) Arafat’ta vakfe yapmak
B) Kâbe’de veda tavafı yapmak
C) Mina’da şeytan taşlamak
D) Safa ve Merve arasında sa’y yapmak
E) Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmak

15. Din, insana nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini öğretir. 
İslam ahlakı, insanın, yaratılıştan getirdiği iyi ve güzel 
davranışlara yönelmesini, onları yaşam biçimi hâline 
getirmesini ister.  Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an mer-
kezli bir ahlak anlayışı getirmiştir.  Yaşayarak Kur’an’ı 
hayatına aktaran Allah Resulü, “Ben güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim.” (İbn Hanbel, II, 381.) di-
yerek İslam’ın ahlaka verdiği önemi ortaya koymuştur.

Bu metinde İslam ahlakının;

I. Gayesi

II. Yöntemi

III. Kanunları

IV. Araçları

konularından hangileri yer almaktadır?

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

19. “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz de-
ğildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret 
gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. 
(Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yok-
sullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sev-
diği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Anlaşma 
yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık 
ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu 
vasıfları taşıyanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınanların ta kendileridir.”   (Bakara suresi, 177. 
ayet.)

Bu ayete göre;

I. Kişinin imanı ile eylemleri arasında ilişki vardır.

II. İnsanlara iyilik yapmak müminlerin özelliklerin-
dendir.

III. İbadetler yerine getirilmediğinde dinden çıkılmaz.

IV. İman, ibadet ve ahlakla ilgili konular Kur’an’da bir-
likte yer alır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

16. I. “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem su-
resi, 4. ayet.)

II. “Ant olsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zik-
reden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 
suresi, 21. ayet.)

III. “Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlak-
tan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah 
söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkele-
nir.” (Tirmizî, Birr, 62.)

IV. “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, 
ahlak bakımından en güzel olanıdır.” (Ebu Dâvûd, 
Sünnet, 15.)

Numaralanmış ayet ve hadislerden hangisi/hangileri 
sünnetin İslam ahlakının kaynaklarından biri olduğu-
nu gösterir?

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

18. I. “… Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) 
umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik 
edenlere çok yakındır.” (A’râf suresi, 56. ayet.)

II. “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim ar-
zım (yeryüzü) geniştir. O hâlde ancak bana kulluk 
edin.” (Ankebût suresi, 56. ayet.)

III. “… Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. 
Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.” (İsrâ 
suresi, 57. ayet.)

IV. “… Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler …” 
(Mâide suresi, 54. ayet.)

Numaralanmış ayetler aşağıdaki kavramlardan han-
gisiyle doğrudan ilişkilendirilemez?

A) Havf
B) Tevekkül
C) Muhabbet
D) Reca
E) Ubudiyet

20. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi insanların bir-
birlerine karşı görevleriyle ilgilidir?

A)  “İçinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan 
bir sesle sabah akşam Rabbini zikret ve gafiller-
den olma.” (A’râf suresi, 205. ayet.)

B)  “... Size bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçı-
nın. Bir şey emrettiğim zaman gücünüzün yettiği 
ölçüde onu yerine getirin.” (Buhârî, İ’tisâm, 2.)

C)  “Kim bir ölüyü yıkar, kefenler, kefenine güzel 
koku saçar, cenazesini taşır, namazını kılar ve 
onun üzerinde gördüğü özel durumları yaymaz-
sa anasından doğduğu gibi hatalarından arınmış 
olur.” (İbn Mâce, Cenâiz, 8.)

D)  “O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri 
doğrulayıcı olarak indirdi...” (Âl-i İmrân suresi, 3. 
ayet.)

E)  “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazı-
cılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.”  
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)

17. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakına uygun bir 
davranış değildir?

A) İnsanların kusurlarını araştırmak
B) Yemeği sağ elle ve önünden yemek
C) Her işe Allah’ın (c.c.) adını anarak başlamak
D) Başkasının evine girerken izin istemek
E) Selama daha güzeliyle karşılık vermek

TEMEL DİNİ BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
ARAPÇA TESTİNE GEÇİNİZ.



9

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

9. Sınıf 

1. Müfret-müennes olan “ِهَي ُمَهْنِدسة” cümlesinin müf-
ret-müzekker şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) ِهَي ُمَهْنِدس.
B) ُهَو ُمَهْنِدس.
C) أنَت ُمَهْنِدسة.
D) أنِت ُمَهْنِدسة.
E) أَنا ُمَهْنِدسة.

2. الَمْسِجد َقِريب ........... الَبْيِت 
Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdaki  
harf-i cerlerden hangisi getirilmelidir?

A) ِفي B) َعَلى
C) إَلى D) ِمْن
E) َعْن

7. ضة. أُْخُت أَْحَمد ُمَمّرِ
Verilen cümlede altı çizili ismin yerine zamir getirildi-
ğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) ضة. أُْخُته ُمَمّرِ B) ضة. أُْخُتها ُمَمّرِ
C) ضة. أُْخُتَك ُمَمّرِ D) ضة. أُْخِتي ُمَمّرِ
E) ضة. أُْخُتِك ُمَمّرِ

3. ِاْجِلْس َمَكاَنك.
Verilen cümledeki altı çizili fiilin zamiri aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) أْنَت B) ِهَي
C) ُهَو D) أنا
E) أْنِت

4. ْرس.   َشِرْبُت الّشاي .......... الدَّ
Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) أْم B) َعَلى
C) َعن D) ِمن
E) َبْعَد

5. Aşağıdakilerden hangisi yer-yön belirten edatlardan 
biri değildir?

A) ِفي  B) أََمام 
C) َقْبل D) َخْلَف 
E) َعَلى

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aile fertleri için  
kullanılmaz?

A) أُّم  B) خالة  
C) َجّد D) عاِمل  
E) َعمّ

8.  sorusunun cevabı aşağıdakilerden ”َما ِمْهَنُتُهَما؟“
hangisidir?

A) (B ُهَو ُمَهْنِدس.  ُهَما ُمَهْنِدس. 
C) ُهما ُمَهْنِدسان. D) ِهَي ُمَهْنِدسة.  
E) ُهما ُمَهْنِدسة.

9. Müfret-müzekker olan “َهذا ُمَعّلِم” cümlesinin ce-
mi-müzekker şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) (B َهذان ُمَعّلِمان.  َهِذه ُمَعّلِمة. 
C) (D َهُؤالء ُمَعّلِمات. َمتان. هاتان ُمَعّلِ
E) َهُؤالء ُمَعّلِمون.

Arapça Testi

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

11.         أَنا ِبحاجة ........ الَقَلم.
Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdaki harf-i  
cerlerden hangisi getirilmelidir?

A) َعَلى  B) ِمْن
C) إَلى D) َعْن 
E) ِفي 

12. Aşağıdakilerden hangisi elektronik bir eşya değildir?

A)  َلْوحة َذِكّية
B) َرْبطة ُعنُق  

C) هاِتف َجّوال
D) ذاِكرة ِفلش
E)  آلة التَّْصِوير 

13. أَّي ِخْدمة؟ 	
أنا ِبحاجة إَلى َبْعض الَْجِهزة اإِلِلْكِتروِنّية. 	
	 ...................
أُريد َلْوحة الَمفاتيح. 	

Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) أْيَن الَْجِهزة اإِلِلْكِتروِنّية؟
B) أَيُُّهما أَْرَخص؟
C) ِبَكْم َلْوحة الَمفاتيح؟
D) أَيُّ ِجهاز تُِريد؟
E) ماذا اْشَتَرْيَت؟

14. Aşağıdaki yiyecek ve renk eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır?

A) َكَرز / أَْحَمر 
B) َبَطاطا / أَْصَفر
C) َمْوز / أَْصَفر 
D) َباِذْنجان / َبَنْفَسِجّي
E) بُْرتُقال / َوْرِدّي

15.             أَْين الثَّّلجة؟ 
Bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) الثَّّلجة في الَمْطَبخ.

B) الثَّّلجة في ُغْرفة النَّْوم.

C) الثَّّلجة في ُغْرفة الُجلوس. 
D) الثَّّلجة في ُغْرفة الَْطفال.
E) الثَّّلجة في الَحّمام.

10.      الُمزاِرع َيْفَحص ويُعاِلج الَمْرضى.
Bu cümledeki yanlışı gidermek için aşağıdakilerden 
hangisi yapılmalıdır?

A)   kelimesi َتْفَحص kelimesi yerine َيْفَحص
getirilmelidir.

B)   kelimesi الطَِّبيب kelimesi yerine الُمزاِرع 
getirilmelidir.

C) .kelimesinin müfret hali kullanılmalıdır الَمْرضى

D) .fiili kullanılmalıdır يُحاِفظ fiili yerine يُعاِلج 

E) .kelimesinin müennes hali kullanılmalıdır الُمزاِرع
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9. Sınıf 

11

16.      َيْشُعر ُفْرقان ........ الَحرارة.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki harf-i cerlerden  
hangisi getirilmelidir?

A) ِمْن  B) ِبــ
C) َعَلى D) ِفي 
E) إَلى 

17. I ..َوَشَعْرُت ِبَسعاَدة َكِبيرة
II ..ِاْسَتْيَقْظُت ِلَصلة الَفْجر

III . .أْثناء الَفطور َتَكلَّْمُت َمَع عاِئَلِتي
IV .  .ي الَفطور َزْت أُّمِ لة َجهَّ َبْعَد الصَّ

Verilen cümleler anlam bakımından sıralanırsa  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I - II - IV - III
B) II - I - III - IV
C) II - III - IV - I
D) II - IV - III - I
E) III - II - IV - I

18. ْرس –  الظُّْهر ِفي الثّاِلثة –  َيْنَتِهي –  َبْعَد –  الدَّ
Verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir fiil cümle-
si oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru 
olur?

A) ْرُس َبْعَد الظُّْهر َيْنَتِهي ِفي الثّاِلثة. الدَّ
B) ْرس الظُّْهر َيْنَتِهي. ِفي الثّاِلثة َبْعد الدَّ
C) ْرس الثّاِلثة ِفي الظُّْهر. َيْنَتِهي َبْعد الدَّ
D) ْرس ِفي الثّاِلثة َبْعد الظُّْهر. َيْنَتِهي الدَّ
E) ْرس ِفي الثّاِلثة َيْنَتِهي. َبْعَد الظُّْهر الدَّ

20. ع الُمْنَتَخب التُّْرِكّي. أَُشّجِ

Bu cümle aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) ل ُكرة الَقَدم؟ َهل تَُفّضِ
B) ع اْلَفِريق؟ َمْن تَُشّجِ
C) ع الُمْنَتَخب التُّْرِكّي؟ ِلماذا تَُشّجِ

D) َهل تُماِرُس ُكرة اْلَقَدم؟
E) ع؟ أيُّ َفِريق تَُشّجِ

19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) ياَضة Spor yapmak / ُمماَرسة الّرِ

B) Dünya kupası / َكْأس العاَلم

C) Hentbol / ُكرة الطَّاِئرة

D) Türk takımı / الُمْنَتَخب التُّْرِكّي

E) Masa tenisi / ُكرة الطّاِولة

ARAPÇA TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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9. 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. Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. 
Akıl bu kadar önemli olmakla birlikte aklın bütünüyle kav-
rayamadığı, haberdar olamadığı ve yanılabildiği durumlar 
da söz konusu olabilir. Akıl; vehim, hayal veya nefsî istekler 
gibi yanıltıcı etkilere açıktır. Akıl sahibi olsa bile insanın, 
nefsine uyması onu hataya sürükleyebilir. Doğru zannet-
tiği, araştırmadan kabul ettiği bazı ön kabuller insanı ya-
nıltabilir. Yüce Allah “Onların çoğu zandan başka bir şeye 
uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini 
tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilen-
dir.” (Yûnus suresi, 36. ayet.) buyurarak bu gerçeğe işaret 
eder. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ula-
şılamaz?
A) Dinen sorumlu olmak için akıllı olmak gerekir.
B) İnsan aklını kullanarak her zaman doğruya ulaşır.
C) İnsanlar bazen zanlarına uyarak yanlışa düşebilir-

ler.
D) İnsanı yönlendiren bazı istekler onu yanlışa götü-

rebilir.
E) Araştırmadan kabul ettiği bazı ön kabuller insanı 

yanıltabilir.

3. Son yüzyıllarda gelişen pozitivist bilim anlayışına göre 
bilinen tek gerçeklik bilimin söylediği veya görebildi-
ğidir. Evrende her şey, sebep sonuç ilişkisi içerisinde 
bilinebilir. Bu anlayışa göre bilim, eninde sonunda her 
şeyi çözecek, evrende bilinmeyen hiçbir şey kalmaya-
caktır. Bu bakış açısı bazı bilim adamlarını din ve me-
tafizik gibi alanları dışlayacak kadar ileri götürmüştür. 
Oysa bilim, her ne kadar görünen âlemde insanlığa 
katkılar sunsa da dinin ve vahyin bireysel ve toplumsal 
işlevlerini hiçbir zaman yerine getiremez. 

Bu parçada verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bilim tüm soru ve sorunlara eninde sonunda çö-
züm bulacaktır.

B) Gerçekleri sadece bilim söyleyebilir, bilimsel ol-
mayan hiçbir gerçek yoktur.

C) Bilim görünen âlemle ilgili konuları açıklasa da di-
nin ve vahyin yerini tutamaz.

D) Bazı bilim adamları din ve metafizik gibi alanları 
dışlamışlardır.

E) Metafizik, bilimsel bilgi açısından önemli değildir.

4. Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidî 
imana sahip kişi küçük bir engel veya itirazla karşı-
laştığında şüpheye düşebilir, imanı sarsılabilir. Ayrıca 
taklidî iman yeterince bilgiye dayanmadığı için insanı 
taassuba ve bağnazlığa sürükler. Tahkiki imana ulaşan 
kimse ise evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri 
hakkında bilgi sahibi olur. Böylece onun Allah (c.c.) ve 
diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerine oturur. 
Tahkiki imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten 
bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Tahkiki imana sahip olan insan en ufak bir itirazda 
şüpheye düşebilir.

B) Tahkiki imana sahip kişide kalpten bir bağlılık bu-
lunmaktadır.

C) Tahkiki ve taklidî olmak üzere iman etmenin iki 
çeşidi vardır.

D) Taklidî imana sahip kişi yeterince bilgiye sahip ol-
madığından taassuba kapılabilir.

E) Tahkiki imana sahip kişi evren ve yaratılış hakkın-
da düşünür, dinî konuları bilir.

2. İslam’a göre bilgi edinme yollarından biri de sadık ha-
berdir. Sadık haber, vahyi ve peygamberlerden gelen 
haberlerin tamamını kapsar. Vahiy; Allah’ın (c.c.) me-
lek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara 
bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve 
nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bil-
giler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Bu haberler, 
güvenilir bir melek ve peygamber tarafından getirildiği 
için doğru ve kesindir. Sadık haberler, mütevatir haber 
ve peygamberlerden gelen haber olmak üzere iki kı-
sımdır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur?

A) Vahiy ne demektir?
B) Sadık haberin çeşitleri nelerdir?
C) İslam’a göre bilgi edinme yolları nelerdir?
D) Sadık haberin İslam’a göre bilgi kaynakları içinde-

ki yeri nedir?
E) Vahiy ile sadık haber kavramları arasında bir ilişki 

var mıdır?
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9. Sınıf 

6. İmanın esası kalp ile onaylamaktır. Kalbin inanması 
imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimse-
nin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şeha-
deti kalben tasdik etmesi gerekir. Yani Allah’tan (c.c.) 
başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
O’nun kulu ve resulü olduğunu kalbiyle onaylamalıdır. 
Kalbiyle tasdik ettiğini diliyle ifade etmesi şart olma-
makla beraber ilişkilerinde Müslüman muamelesi gö-
rebilmesi için gereklidir. Bir kimse diliyle iman ettiğini 
söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa 
iman etmiş olmaz. Kalben onayladığı hâlde, baskı altın-
da olması veya dilsiz olması gibi bir sebeple inandığını 
söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan çıkarmaz. 
Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o kimsenin başkaları 
tarafından mümin olarak bilinmesi için gereklidir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne  ulaşılamaz?
A) Kalben inanmak imanın gerçekleşmesinin en 

önemli şartıdır.
B) Kelime-i şehadeti kabul etmek mümin ve Müslü-

man olmanın gereğidir.
C) Müslümanın inancını göstermesi için ibadetleri 

yerine getirmesi gerekir.
D) Kişinin iman etmesi için bunu diliyle ifade etmesi 

şart değildir.
E) Kalben inandığını dil ile söylemek başkalarının 

bilmesi için gereklidir.

7. İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hüküm 
vermeden önce ciddi araştırma yapması Yüce Allah’ın 
emridir. Akıl ve vicdan bu şekilde hareket ettiğinde 
artık inanç dünyasında kuruntulara ve yanlışlıklara 
meydan verilmez. İnsanın sorumluluğu en temel ko-
nulardan başlayarak hayatın her alanını kapsar. Zanla 
hareket eden insan ya yanlış bir yola sapar ya da zayıf 
bir imana sahip olur. 

Metinde verilen mesaja anlamca en yakın ayet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) “…Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sa-
kınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haber-
dardır.” (Nisâ suresi, 128. ayet.)

B) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin pe-
şine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların 
hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet.)

C) “Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminleri-
ni az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların 
ahirette bir payı yoktur..." (Âl-i İmrân suresi, 77. 
ayet.)

D) "Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. 
Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” (Tah-
rîm suresi, 8. ayet.)

E) “Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutla-
ka anlatacağız. Biz (olup bitenlerden) uzakta de-
ğiliz.” (A'râf suresi, 7. ayet.)

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam âlimlerinin din tanım-
larındaki ortak yönlerden biri değildir?

A) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir.
B) İnsanları iyi ve hayırlı işler yapmaya yönlendirir.
C) Zamana ve mekâna göre özünde değişiklik yok-

tur.
D) Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edi-

lir.
E) Tek ve yüce varlık olan Allah’ın (c.c.)  vahyini esas 

alır.

5. İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için 
yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin mümin 
olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi 
olmasına rağmen iman etmeyenler de vardır. İman ile 
bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak şekilde dü-
şünemeyiz. Çünkü iman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir. 
İmanda kabul ve teslimiyet, bilgide ise duyular aracı-
lığıyla aklın bir sonuca varması söz konusudur. İçinde 
yaşadığımız evrenin ahengini duyularıyla gören ve bilgi 
sahibi olan insanın bu düzeni kuran bir yaratıcının var-
lığını kabul etmesi beklenir. 

Bu parçadan hareketle;

I. Bilgi sahibi olmak mümin olmak için tek başına 
yeterli değildir.

II. Evrendeki düzen insana bir yaratıcının varlığını 
gösterir.

III. Bilgi, duyular vasıtasıyla elde edilen verilerin akıl 
tarafından değerlendirilmesiyle oluşur.

yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılabilir?

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

9. Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnan-
mak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygu-
dur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ru-
hunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada 
yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak yüce 
varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her za-
man ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığın-
ma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını 
hissetmiştir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine  ula-
şılamaz?

A) Din duygusu insanın özünde bulunur.
B) İnsanın sadece fizyolojik ihtiyaçları yoktur.
C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın 

içinde oluşur.
D) Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp sığınmak 

insanın bir ihtiyacıdır.
E) Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık duygu-

sundan kurtulmasına yardımcı olur.

11. İnsan, beden ve ruh boyutları olan bir varlıktır. İnsanın 
ruh boyutunun en belirgin özelliği inanmaktır. Çünkü 
inanma duygusu insana yaratılışında verilen bir özel-
liktir. İnsan bu özelliği dolayısıyla bir ve tek yaratıcıya 
inanma ihtiyacı duyar. Bunun yansımaları tarih boyun-
ca insanlığın kültür, sanat ve medeniyet birikiminde 
açık bir şekilde görülmektedir. İnsan, dünya hayatı 
boyunca huzur ve güven içerisinde yaşamayı ister. İn-
sanlar ancak iman sayesinde hayatlarını belirsizlikten 
ve karmaşadan kurtarıp anlamlı hâle getirir. Bu yönüy-
le iman, insana niçin var olduğunu ve yaşadığı hayat 
içerisinde zorluklarla nasıl başa çıkacağını gösteren bir 
kaynaktır. 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) İman, insanın hayatın anlamıyla ilgili sorularına 

cevap bulmasını sağlar.
B) İnsanın en önemli özelliklerinden biri de inanma-

ya duyduğu ihtiyaçtır.
C) İnanma duygusu insanlığın medeniyet birikimine 

önemli katkılarda bulunmuştur.
D) Tek olan bir yaratıcıya inanma ihtiyacı insanın 

inanma duygusunun bir sonucudur.
E) İmanlı insanın, dünya hayatında herhangi bir so-

run ve zorlukla karşılaşması beklenmez.

12. • “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden-
ler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmaya-
rak ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) 
kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.’ diyenler ve 
böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir 
yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten 
kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırla-
mışızdır.” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)

• “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman 
etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 
ettiler ve şöyle dediler: O’nun elçileri arasında ayı-
rım yapmayız…” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Verilen ayetlerde vurgulanan asıl konu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Peygamberlere iman etmenin gerekliliği
B) İmana yanaşmayan inkârcıların akıbetleri
C) Müminlerin, inkârcılara olan üstünlükleri
D) İmanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği
E) İnkârcılar için hazırlanan büyük azabın varlığı

10. • “(Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah 
insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. 
Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru 
din budur fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm 
suresi, 30. ayet.)

• “Her doğan fıtrat üzere doğar...” (Buhârî, Cenâiz, 
79.)

Bu ayet ve hadiste verilen ortak mesaj aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Allah (c.c.) katında dosdoğru olan din İslam’dır.
B) İnsan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır.
C) İnsanın yaratılışı birçok aşamadan meydana gelir.
D) Allah (c.c.), insanların yüzünü dine dönmesini is-

temektedir.
E) Fıtrat, kişinin insan olarak sahip olduğu özellikle-

rin tümüdür.
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9. Sınıf 

14. “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygambe-
rine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman 
edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamber-
lerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa 
düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.) 

Verilen ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Her peygambere bir kitap verilmiştir.
B) İman esasları bir bütündür, bölünmez.
C) İman esasları arasında bağlantı vardır.
D) İman esasları vahiyle belirlenmiştir.
E) Kur’an-ı Kerim, inkâr edenleri eleştirmiştir.

17. Ef’al-i mükellefin, sözlükte “mükelleflerin fiilleri” an-
lamına gelir. Terim olarak da dinen yükümlü sayılan 
insanların davranışları ve bunlarla ilgili hükümler an-
lamındadır. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müs-
lüman yaptıklarından sorumludur. Bu sorumluluk bazı 
davranışları yapmayı, bazılarını da yapmamayı gerekti-
rir. Farz, vacip, sünnet, mendup kavramlarıyla İslam’ın 
yapılmasını istediği davranışlar kastedilir. Yapılmaması 
istenen davranışlar ise haram ve mekruh kavramlarıyla 
belirtilir. Mubah kavramı da insanın yapıp yapmamak-
ta serbest olduğu davranışlar için kullanılır.  

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ef’al-i mükellefin, dinen yükümlü sayılan kişileri 
ifade eder.

B) Ef’al-i mükellefin sadece günlük hayattaki yasak-
ları ifade eder.

C) Mubah, yapılması istenen ancak terkedildiğinde 
kınanmayan işlerdir.

D) Haram ve mekruh İslam’da yapılmaması istenen 
davranışları içerir.

E) Kesin bir şekilde yapılması emredilen davranışla-
ra mükellefin fiilleri denir.

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

• “Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım 
isteriz.” (Fâtiha suresi, 5. ayet.)

• “Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!”  
(Zümer suresi, 66. ayet.)

Verilen ayetlerde vurgulanan ortak nokta hangisidir? 

A) İbadetlerin mahiyeti
B) İnsanın yaratılış amacı
C) Şükretmenin insan için önemi
D) Yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet etmek
E) Kul olmanın insana yüklediği sorumluluklar

15. Sözlükte “boyun eğme, saygı duyma, alçak gönüllü 
olma, itaat etme, kulluk yapma, tapma, tapınma” an-
lamlarına gelen ibadet, dinî bir terim olarak insanın 
Allah’a (c.c.) saygı, sevgi ve itaatini göstermek, O’nun 
hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu her 
türlü güzel davranıştır.

Buna göre;

I. Nafile namaz kılmak

II. Anne ve babaya iyilikte bulunmak

III. Akrabaları ziyaret etmek

IV. Faydalı bilgileri arkadaşlarla paylaşmak

fiillerinden hangileri ibadet olarak kabul edilir?

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

13. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özel-
liklerinden biri değildir?

A) İslam inanç esaslarının benimsenmesinde hür 
irade ve tercih gerekir.

B) İslam inanç esasları insan ürünü ve dogmatik de-
ğil, vahiy kaynaklıdır.

C) Dengeyi esas alan İslam; korku ve ümit arasında 
bir hayatı tavsiye eder.

D) İslam inanç esasları zamanın ihtiyaçlarına göre 
yeniden düzenlenebilir.

E) Fıtrata uygun olduğu için İslam inanç esaslarını 
akıl kolayca kabul edebilir.
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9. Sınıf 

18. İbadet eden kimsenin niyeti, ibadeti yalnız Allah (c.c.) 
için yapmak olmalıdır. Allah’a (c.c.) inanan bir insan, 
hiçbir şeyi O’na ortak koşmaz, ibadetlerini yalnızca 
O’nun için yapar, her türlü riyadan ve gösterişten uzak 
durur. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçayı anlamca des-
tekler?

A) “Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir...” (İsrâ 
suresi, 25. ayet.)

B) “... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, 
görendir.” (Şûrâ suresi, 11. ayet.)

C) “... Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.)

D) “… Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhak-
kak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakın-
dır.” (A’râf suresi, 56. ayet.)

E) “… Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, ha-
yatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 
(En’am suresi, 162. ayet.)

19. İbadetler toplumun kaynaşmasına katkı sağlar. Birçok 
ibadet bu birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir. 
Namazlarını cemaatle kılmaya devam eden, camide 
sürekli bir araya gelen Müslümanlar birbirlerinin se-
vinç ve kederlerini paylaşma imkânı bulur. Müslüman-
lar için cuma özel bir gündür. Bu günde öğle namazı 
vaktinde Müslümanlar camileri doldurarak cemaat-
le cuma namazı kılarlar. Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman 
edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, 
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 
bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma suresi, 
9. ayet.) buyrularak cuma namazının farz olduğu ifade 
edilmiştir. Tarih boyunca da cuma namazı Müslüman-
ların bir araya gelerek birbirleriyle görüşüp kaynaştık-
ları bir ibadet olmuştur.  

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı ola-
rak kabul edilir.

B) Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir na-
mazdır.

C) Cuma, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı 
bir gündür.

D) İbadetler Müslümanların birlik beraberliğinin 
güçlenmesine katkıda bulunur.

E) Allah (c.c.) cuma günü ezan okunduğunda alışve-
rişin terk edilmesini istemektedir.

20. “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. 
Asıl iyilik kişinin Allah’a, ahiret gününe, meleklere, ki-
taba ve peygamberlere iman etmesi; sevdiği maldan 
yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yar-
dım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan köle-
lere harcaması; namazı kılıp zekâtı vermesidir. Böyle-
leri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, 
hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru 
olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.” (Ba-
kara suresi, 177. ayet.)  

Aşağıdakilerden hangisi ayette vurgulanan iyilik kav-
ramıyla ilgili en kapsamlı yargıdır?
A) Namaz ibadetini aksatmadan yerine getirmektir.
B) Doğru bir inançla ibadetleri yerine getirip ahlaklı 

olmaktır.
C) Kişinin sevdiği maldan ihtiyaç sahipleri için har-

camasıdır.
D) İman esaslarını ayırt etmeden bir bütün olarak 

kabul etmektir.
E) Doğru ve dürüst olmak ve bunu başkalarına da 

tavsiye etmektir.

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