
Temel Dini Bilgiler 2. Ünite Çalışma Soruları

1. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı ilk
yıllarda; “Elbiseni temiz tut.”  emrinin nâzil
olmasıyla birlikte aşağıdakilerin hangisi hayatın
ayrılmaz bir unsuru olmuştur?

NiyetA) TicaretB)

İhlasC) TemizlikD)

Güzel elbise giymeE )

2. Hz. Peygamber (s.a.v.) oruçlunun yeme içmeden
uzak durmasının yanında gün boyu ibadet bilinci
içinde olmasını da şu hadis-i şerifiyle istemiştir. “Oruç
bir perdedir. Sizden biri oruç tuttuğu zaman çirkin söz
söylemesin. Cahillik yapmasın. Eğer birisi ona çatar
ve kötü söz söyleyecek olursa ‘Ben oruçluyum! Ben
oruçluyum!’ desin.” (Ebû Dâvûd, Sıyam,
2363)  Orucun hayatımız üzerinde olumlu etkiler
bırakması ve bizi iyiye, doğruya yönlendirmesinin
gerekliliğine işaret eden Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla
iş yapmayı terk etmezse, Allah’ın onun yeme içmeyi
terk etmesine ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 1804.)
Yukarıdaki paragrafta hangi sorunun cevabı yer
almaktadır?

Ramazan orucunu kimler tutmalıdır?A)

Oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir?B)

Yalan söyleyenler oruç tutabilir mi?C)

Orucun sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?D)

Orucun insan vücuduna faydası var mıdır?E )

3. Oruç ibadetinin fert ve toplum için faydaları vardır.
İnsana, nefsinin isteklerine ve karşılaşılan zorluklara
karşı sabrı öğretir. Geçim darlığı içinde olanların
hâlini anlayıp yardımseverlik duygusunun artmasını
sağlar. Aşırı gıda tüketiminin zararlarının daha iyi
anlaşıldığı günümüzde oruç, sağlık açısından da
önemli yararlar sunmaktadır. Bütün bu faydalarının
yanında oruç Allah Teâlâ’nın rızasına kavuşturan,
günahlardan arınmamızı sağlayan, kat kat sevap
kazandıran bir ibadettir. Bir kutsî hadiste şu şekilde
buyrulmuştur. “Her iyilik için on mislinden yedi yüz
misline kadar karşılık olabilir. Fakat oruç başkadır.
Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben
vereceğim.” (Müslim, Sıyam,1945.)
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Orucun fert için olan faydası azdır.A)

Oruç, sağlıklı olmak için tutulmaktadır.B)

Oruç için yedi yüz misli sevap vardır.C)

Orucun birçok faydası bulunmaktadır.D)

Gıda tüketimini azaltmak için oruç tutulur.E )

4. Oruç tutmanın farz kılındığı Ramazan ayı; cennet
kapılarının açılıp, cehennem kapılarının kapandığı,
şeytanların zincire vurulduğu, inanarak ve sevabını
umarak bu ayı ibadetle geçirenlerin geçmiş
günahlarının bağışlandığı, Kur’an’ın indirilmeye
başlandığı ve bin aydan daha hayırlı bir gece olan
Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

İslam'ın şartı olan farz oruç Ramazan ayında
tutulur.

A)

Kadir gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer
almaktadır.

B)

Kur'an-ı Kerim tamamen Kadir gecesinde
indirilmiştir.

C)

Ramazan ayını ibadetle geçirenler için
bağışlanma vardır.

D)

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir zaman
dilimidir.

E )
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5. Aşağıdaki namazlardan hangisi Ramazan
ayında kılınmaz?

Kaza namazıA) Cuma namazıB)

Cenaze namazıC) Bayram namazıD)

Teravih namazıE )

6. “Mesbuk” terimi seçeneklerden hangisinde doğru
olarak tarif edilmiştir?

Namazın bütün rekâtlarını imam ile beraber kılan
kimsedir.

A)

Namazı tek başına kılan kimsedir.B)

Namazın bir kısmını imam ile birlikte kılamayan
kimsedir.

C)

Namazı vaktinde kılmayarak kazaya bırakmaktır.D)

İmama, ilk rekâtın rükûundan sonra uyan
kimsedir.

E )

7. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre
abdestin farzlarından değildir?

Ayakları topuklarla birlikte yıkamakA)

Kolları dirseklerle birlikte yıkamakB)

Başı meshetmekC)

Yüzü yıkamakD)

Niyet etmekE )

8. “Ben insan ve cinleri ancak bana …….  ……….
diye yarattım.” (Zâriyât Suresi, 56. ayet.) ayetine
göre insanın yaratılış amacı nedir?

Adaletli olmakA)

İbadet etmekB)

Dua etmekC)

Sadece dünya için çalışmakD)

Namaz kılmakE )

9. Namazların rekât sayısı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Bayram namazı: 2 rekatA)

Sabah namazı: 2 sünnet + 2 farzB)

Akşam namazı: 3 farz + 2 sünnetC)

Öğle namazı: 4 sünnet + 4 farz + 2 son sünnetD)

Cuma namazı: 4 sünnet + 4 farz + 2 son sünnetE )

10. Aşağıdaki namazlardan hangisi Ramazan ayı
dışında kılınmaz?

Kaza namazıA) Cuma namazıB)

Cenaze namazıC) Bayram namazıD)

Teravih namazıE )

11. Abdestin alınışını akıllı tahtada video olarak
öğrencilerine izleten Metin Öğretmen, daha sonra
öğrencilerine hatırladıklarını söylemelerini istemiştir.
 
Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi
abdestin alınışı ile ilgili yanlış bir bilgiyi
içermektedir?

Ali - Yüzümüzü üç kere yıkarız.A)

Ahmet - En son sağdan başlamak üzere
ayaklarımızı yıkarız.

B)

Mert - Başımızı ıslak sağ elimizle mesh ederiz.C)

Halil - Önce ağzımızı ve burnumuzu üç kere
yıkarız.

D)

Hasan - Abdeste başlarken ilk önce kollarımızı
dirseklere kadar yıkarız.

E )
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12. Corona virüsü dolayısıyla evde ailesiyle birlikte
teravih namazı kılan Elif, namazdan sonra babasının
ettiği dualara amin demiş ve günahları için tövbe
etmiştir. Duadan sonra Elif, babasına "Baba,
namazdan sonra neden dua ve tövbe ettik?"
sorusunu yöneltmiştir. Babası da kızının sorusuna
aşağıdaki cevapları vermiştir.
 
Babasının Elif'e verdiği cevaplar incelendiğinde,
aşağıdakilerden hangisi dua ve tevbenin insan
hayatındaki önemi ile ilgili yanlış bir bilgi
içermektedir?

Hangi günah işlenirse işlensin tövbe kapısı
açıktır.

A)

Samimiyetle yapılan dualar karşılığını bulacaktır.B)

Dua; insanın kendi zayıflığının ve acizliğinin
farkına varmasını sağlar.

C)

Tövbe ettikten sonra tekrar aynı günaha dönsek
bile tövbemiz kabul edilir.

D)

Tövbeleri kabul edecek olan Tevvâb olan Cenab-ı
Hak’tır.

E )

13. Tuba Öğretmen, Temel Dini Bilgiler dersinde
öğrencilerine haccın yapılışını anlatmalarını
istemiştir. Öğretmeninden söz alan Melike, haccın
yapılışı ile ilgili bildiklerini sınıftaki arkadaşlarıyla
paylaşmıştır.
 
Aşağıdaki cevaplardan hangisi Melike'nin haccın
yapılışı ile ilgili yanlış bir bilgi bildiğini
göstermektedir?

Hac ibadeti, hem malla hem de bedenle yapılan
bir ibadettir.

A)

Daha önce ihrama girilmemişse tevriye günü
ihrama girilir.

B)

Hacılar, arefe günü güneş battıktan sonra
Arafat’tan Müzdelife’ye gelirler.

C)

Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapılır.D)

Bayram gecelerinin Mina’da geçirilmesi farzdır.E )

14. Oruç tutmanın farz kılındığı Ramazan ayı; cennet
kapılarının açılıp, cehennem kapılarının kapandığı,
şeytanların zincire vurulduğu, inanarak ve sevabını
umarak bu ayı ibadetle geçirenlerin geçmiş
günahlarının bağışlandığı, Kur’an’ın indirilmeye
başlandığı ve bin aydan daha hayırlı bir gece olan
Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır.
 
Yukarıdaki paragrafa göre ramazan ayı ve oruç ile
ilgili hangi bilgi çıkarılamaz?

Ramazan ayında önceden yaptığımız bütün
günahlarımız bağışlanır.

A)

Ramazan ayında Allah'ın (cc.) rahmeti ve
mağfireti artmaktadır.

B)

Ramazan ayını oruçlu geçirmenin sevabı, Allah
katında çok büyüktür.

C)

İlk inen ayetler olan Alak 1-5, Hz Peygamber'e
Ramazan ayında inmiştir.

D)

Hz Muhammed, Kadir gecesi Mekke’den
Kudüs’e, oradan da Allah’ın (c.c.) huzuruna
çıkmıştır.

E )

15. “Onların (kurbanların) etleri ve kanları asla Allah’a
ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a (c.c.) karşı
gelmekten sakınmanız) ulaşır…” (Hac suresi, 37.
ayet.)
 
Kurban ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemi
göz önüne alındığında yukarıdaki ayetten hangi
hükme varılabilir?

Kurban ibadetinde asıl olan samimiyettir.A)

Kurban kesen kişilerin zengin olması
gerekmektedir.

B)

Kurban ibadetinde önemli olan kurban kesiminin
yapılmasıdır.

C)

Kurban kesiminde hayvanın cinsine ve
büyüklüğüne önem verilmelidir.

D)

Kurbanı kestikten sonra, kurban etinin ne
yapılacağına dikkat edilmelidir.

E )
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16. Namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeşittir.
Farz namazlar, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye; nafile
namazlar ise revâtib ve regaib olarak ikiye
ayrılmaktadır. Ayrıca, revâtib, sünnet-i müekkede ve
sünnet-i gayri müekkede olmak üzere ikiye ayrılır.
 
Yukarıdaki bilgilere göre yapılan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

Cuma namazı - farz-ı aynA)

Cenaze namazı - farz-ı kifayeB)

Bayram namazı - vacibC)

İkindinin sünneti - sünnet-i gayr-i müekkedeD)

Akşamın sünneti - sünnet-i gayri müekkedeE )

17. Hac ve umre arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Bu farklılıklar hem bu ibadetlerin
hükümlerinde hem de ibadet kapsamında yapılan
görevlerdedir. 
 
Hac ve umre arasındaki farklar dikkate
alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Umre'nin hükmü sünnettir.A)

Hac yılın belirli zamanlarında yapılabilir.B)

Umrede şeytan taşlama görevi yoktur.C)

Umrede kudüm, ziyaret ve veda tavafı vardır.D)

Haccın farzları ihram, tavaf ve vakfedir.E )

18. Abdest almak maddi olarak temizlenmeyi sağladığı
gibi günahların affedilmesini de sağlayacaktır.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bir kul abdest
aldığında, işlemiş olduğu hata ve günahlarının
yıkadığı organlarından silineceğini haber vermiştir.
 
Yukarıdaki paragrafa göre ibadette temizliğin yeri
ve önemi ile ilgili hangisi söylenemez?

Abdest, insanı manevi kirlerden temizler.A)

Yüce Allah, abdest alan kişinin günahlarını
affeder.

B)

Abdest almak, tüm ibadetlerden önce zorunludur.C)

Abdest alan kişinin günahları silinir.D)

Abdest insanı maddi kirlerden temizler.E )

19. Haccın şartlarından birisi olan ihram ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İhram, "haram kılmak" anlamına gelir.A)

İhrama niyet ve telbiye ile girilir.B)

İhrama giren kişi hacı olmuştur.C)

İhram süresince tıraş olmak yasaktır.D)

İhrama mîkat sınırına ulaşmadan girmek gerekir.E )

20. Aşağıdakilerden hangisinde zekat ve sadaka ile
ilgili yanlış bir hüküm bulunmaktadır?

Altın ve ticaret mallarından 1/40 oranında zekat
verilir.

A)

Yağmur suyu ile sulanan ürünlerde 1/10 oranında
zekat verilir.

B)

Masraf yapılarak sulanan ürünlerde 1/20
oranında zekat verilir.

C)

Sadaka, Allah (c.c.) rızası için gönüllü olarak
verilir.

D)

Sadaka, sadece Ramazan ayında yapılabilen
tamamen maddi bir ibadettir.

E )

21. Ramazan orucuyla ilgili yapılan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

İmsak : Oruç tutan kimseye verilen isimA)

Reyyan : Oruç tutanlar için ayrılan, cennet
kapısının adı

B)

Teravih namazı : Ramazan ayına özel nafile
namaz

C)

İftar : Akşam vaktinin girmesiyle birlikte orucun
bittiği zaman

D)

Sahur : Oruç tutacakların, imsak vaktinden önce
yedikleri yemek

E )
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22. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette “Ey iman edenler ve
salih amel işleyenler...” buyrulması inanç ile ibadet
arasında ilişki olduğunu göstermektedir.
 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi inanç ve ibadet
arasındaki ilişkiye uygun düşmemektedir?

İnancın varlığı ibadetin varlığına bağlı değildir.A)

İbadetin olmadığı bir iman meyvesiz bir ağaca
benzer.

B)

İman eden bir kişi farzları terk ettiğinde dinden
çıkmış olmaz.

C)

İnançsız bir kimse, yaptığı iyi amellerinin
karşılığını ahirette alacaktır.

D)

Amel, imanın cüzü (parçası) değildir.E )

23. Namazın farzları, dışındaki farzlar (şartlar) ve içindeki
farzlar (rükünler) olarak ikiye ayrılır.
 
Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından
birisi değildir?

VakitA)

Ta’dil-i ErkânB)

KıyamC)

İstikbâl-i kıbleD)

Setr-i avretE )

24. Bir davranışın “salih amel” olarak tanımlanabilmesi
için kişinin iman ehli olmasının yanında taşıması
gereken başka şartlar da bulunmaktadır.Buna göre
bir iş yaparken gösterişten uzak, ihlaslı bir şekilde
sadece Allah (c.c.) rızası gözetilmelidir. Allah
Teâlâ’nın ve peygamberinin tüm emir ve tavsiyelerini
yerine getirmek salih amel kapsamına dahildir.
 
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi salih amelin kapsamına girmez?

Küsleri barıştırmakA)

Göstererek yardımda bulunmakB)

Ana babaya hürmet etmekC)

Hastaları ziyaret etmekD)

İlim öğrenmekE )

25. İbadetlerin Allah (c.c.) katında geçerli kabul edilip
kula sevap kazandırması için mutlaka taşıması
gereken şartlar bulunmaktadır.
 
İbadetlerin kabul edilme şartları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

İbadetlerin geçerliliği öncelikli olarak sahih bir
niyete dayalı olmasına bağlıdır.

A)

Allah (c.c.) rızası gözetilmeden yapılan hiç bir
davranış ibadet kapsamına girmeyecektir.

B)

Salih bir kuldan beklenen, ibadetlerinde bütün
benliği ile Hakk’a yönelmesidir.

C)

İbadette ihlas olmaması kibir, riya ve şirk gibi
büyük günahları doğuracaktır.

D)

İbadetlerimizde sünnete uygunluk bazı
durumlarda dikkate alınmayabilir.

E )

26. I. Sözlük anlamı “haram kılmak” anlamına gelmekte,
terim olarak ise hac veya umre yapmaya niyet
edenlerin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve
davranışları hac ve umrenin rükünleri
tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması
anlamındadır.
II. İhrama girerken “Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-
ni’mete leke ve’lmülk. Lâ şerîke lek” diye söylenen
cümle.
III. Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelmeye
denir.
IV. Kâbe’nin etrafında usulüne göre yedi defa
dönmeye denir.
Verilen tanımlar aşağıdaki hangi kavramlara
aittir?

İhram Telbiye Sa’y TavafA)

Şavt İhram Tavaf Sa’yB)

Tavaf Telbiye Mikat VakfeC)

İhram Vakfe Sa’y CemeratD)

İstilam Telbiye Cemerat VakfeE )
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27. İbadet kavramı ile ilgili yapılan tanımlardan
hangisi yanlıştır?

İnsanın, başkalarına iyi görünmek için yaptığı
davranışlardır.

A)

Kulun dünyevi veya uhrevi gayelerle dua edip
yalvarmasıdır.

B)

Kulun Allah’a (c.c.) karşı sevgisini, saygısını ve
bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış
biçimleridir.

C)

Kulun yaratıcısına olan görevlerini, O’nun rızasını
kazanmak amacıyla, ayet ve hadislerde
gösterildiği şekilde yerine getirmesidir.

D)

İnsanın Allah’a (c.c.) saygısını, sevgisini ve
itaatini göstermesi için ortaya koyduğu tutum ve
davranışlarıdır.

E )

28. Bu sene ilk defa ramazan orucunu tutacak olan Elif,
evdekilerin oruçla ilgili sorularına cevap vermektedir.
 
Elif'in verdiği cevaplar incelendiğinde oruç
ibadetiyle ilgili hangi yanlış bir bilgiye sahip
olduğu anlaşılmaktadır?

Teravih namazı her müslümana farzdır.A)

İmsak vaktiyle oruca başlar, iftar vaktinde
orucumuzu açarız.

B)

Sahura kalkmak sünnetir.C)

Ramazan ayında fitre verilir.D)

Ramazan orucu farz bir ibadettir.E )

29. Hac ve umre ibadeti arasındaki farklar şunlardır:
I. Hac yılın belirli zamanlarında yapılır. Umre, arefe
ve kurban bayramı günleri dışında yılın herhangi bir
gününde yapılır.
II. Haccın hükmü farz, umre ise sünnettir.
III. Haccın farzları ihram, tavaf ve vakfedir. Umrenin
farzları ihram ve tavaftır.
IV. Umrede Mina’da bulunma ve şeytan taşlama
görevleri Hac ibadetindeki gibi yerine getirilir.
V. Umrede Arafat ve Müzdelife vakfesi yapılmaz.
Hac ve umre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Yalnızca IA)

Yalnızca IIB)

Yalnızca IIIC)

Yalnızca IVD)

Yalnızca VE )

30. “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da
yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul
doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir
iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi
için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin
için daha hayırlıdır.” (Bakara suresi, 184. ayet)
Ayet-i kerimeden hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

Farz olan oruç ibadeti belirlenmiş günlerde
tutulur.

A)

Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar, oruçlarını
kaza ederler.

B)

Yolcu olanlar oruçlarını daha sonra kaza ederler.C)

Fitre bir fakirin bir günlük yiyeceğidir.D)

Hiç oruç tutamayacak durumda olanlar fidye
verirler.

E )

31. –İnsanın iç âleminde Allah’ın huzuruna yükselir
-Psikolojik bunalım ve sıkıntılardan kurtarır
-Kalbe sorumluluk duygusu yerleştirir
-Zamanlama ve programlamayı öğretir.
Yukarıda verilen açıklamalarda hangi kavramdan
bahsedilmektedir?

Hac         A)

Kurban       B)

NamazC)

Oruç       D)

ZekatE )
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32. I. Mesbuk, imama ilk rekâtın rükûundan sonra uyan
kimsedir.
II. Küsûf ve husûf namazı revâtib adı verilen nafile
namazlardır.
III. Cuma namazı farz-ı ayn, cenaze namazı farz-ı
kifaye hükmündedir.
IV. İkindi ve yatsının ilk sünneti müekkede bir
namazdır.
V. Revâtib sünnet namazlar müekkede ve gayr-i
müekkede olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarıda
verilen bilgilerden doğru olanları hangi seçenekte
bir arada verilmiştir?

I, II, V, IV.A)

I, III, V.B)

I, II, III, VC)

I, III, IV, V.D)

I, II, IIIE )

33. Rifâ’a b. Râfi (r.a.) anlatıyor: “Biz Mescid-i Nebevi’de
Resulullah’ın (s.a.v.) sohbetini dinlerken bir adam
çıkageldi. Namaza durup hafif bir şekilde (rükünleri
ve tesbihleri kısa tutarak) namaz kıldı, sonra
Resulullah’a (s.a.v.) selam verdi: Efendimiz “Selam
senin de üzerine olsun. Ancak kalk namaz kıl, sen
namaz kılmadın!” buyurdu. Adam döndü (tekrar)
namaz kılıp geldi, Resulullah’a (s.a.v.) selam verdi.
Hz. Peygamber (s.a.v.) selâmına mukabele etti ve
“Kalk namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!” dedi.
Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı, her
seferinde Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kalk namaz kıl,
zira sen namaz kılmadın!” dedi. Halk korktu ve
namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış
sayılması herkese çok ağır geldi. Adam sonuncu
defa “Ben bir insanım; isabet de ederim, hata da
yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret!” dedi.
Resulullah’a (s.a.v.) “Tamam. Namaza kalkınca önce
Allah’ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra (ezan
okuyarak) şehadet getir, kamet getir (namaza dur).
Ezberinde Kur’an varsa oku, sonra rükûya git. Rükû
hâlinde bir süre bekle. Sonra kalk ve ayakta bir süre
dur, sonra secdeye git ve secde halinde bekle, sonra
otur ve bir süre öyle bekle, sonra kalk! İşte bu
söylenenleri yaparsan yaparsan namazını
mükemmel kılmış olursun. Bundan bir şey eksik
bırakırsan namazını eksiltmiş olursun.” (Buhârî,
Ezan, 122, Tirmizî, Salât 110; Ebû Dâvud, Sünen,
Salât 143)
Bu olayda ibadetlerin kabul edilme şartlarından
hangisine vurgu vardır?
 
 

Belli vakitlerde olmasına.A)

Devamlı yapılmasına.B)

Namazdan önce abdest alınmasına.C)

Sünnete uygun olmasına.D)

İhlaslı olunmasına.E )
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