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1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
    Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



1. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde mucizeye 
örnek gösterilebilecek bir durum yoktur?

A) “Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yar-
mıştı. “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile 
denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal ya-
rıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.”

(Şuarâ suresi, 63. ayet.)

B) “Hz. İsa (a.s.) bebekken konuşmuş ve ölü-
leri diriltmişti. “O gün Allah, şöyle diyecek: 
‘Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve 
annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, 
seni Cebrail ile desteklemiştim. Beşikte 
iken de, yetişkin iken de insanlara konuşu-
yordun…”

(Maide suresi, 110. ayet)

C) “İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! 
Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” 

(Ra’d Suresi, 29. ayet) 

D) “Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşa-
mıştı. “Böylece, Yunus kendini kınayıp du-
rurken balık onu yuttu. Eğer Allah’ı tesbih 
edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek 
güne kadar balığın karnında kalacaktı. Hal-
siz bir halde iken kendisini sahile çıkardık.”

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

2. Bu sure, Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb 
hakkında indirilmiştir. Ebu Leheb, İslam’ın en 
azılı düşmanlarındandı. Bir gün Hz. Muham-
med (s.a.v.) Safa Tepesi’ne çıkarak Allah’ın 
(c.c.) emrettiği şekilde tüm Kureyş halkını İs-
lam’a davet etti. Amcası Ebu Leheb de onu 
dinleyenler arasındaydı. Ebu Leheb, Hz. Pey-
gamberin çağrısını işitince “Yazıklar olsun 
sana! Bizi bunun için mi buraya topladın?” di-
yerek orada bulunanları da Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) karşı kışkırttı. Yüce Allah, bu sureyi Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) vahyederek Ebu Leheb 
ve karısını kesin bir şekilde uyarmıştır. Yaptık-
ları eziyetler karşılığında azaba uğrayacakları-
nı haber vermiştir.

Bu metinde hakkında bilgi verilen Kur’an-ı 
Kerim suresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fil suresi B) Tebbet suresi

C) Nasr suresi D) İhlas suresi

3.  

Yunus İsmail

Yusuf

Murat

Hangi renk kutucuktaki verilen isim Kur’an’da 
adı geçen bir peygamber ismi değildir?

A) Yeşil B) Turuncu

C) Mavi D) Kırmızı



4. 

Peygamber, Allah tarafından 
insanlar arasından seçilen ve 
O’nun mesajlarını insanlara 
bildiren elçilerdir.

Mete

Peygamberler 
Allah’tan vahiy 
alırlar.

Aslan

Peygamberler 
Allah’ın mesajlarını 
insanlara iletirler.

Öğretmen tahtaya bir tanım yazmıştır.

Buna göre öğrencilerin bu tanım hakkında 
yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?  

A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.

B) Her ikisinin yorumu doğrudur

C) Yalnız Aslan’ın yorumu doğrudur.

D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

5. 
“…Şüphesiz namaz, mü’minlere vakitle-
ri belirlenmiş bir farzdır.” 

(Nisa suresi, 103. ayet)

Bu ayetle ilgili olarak; 

 I. Namaz belli vakitlerde kılınır.

 II. Namaz sadece camilerde kılınır.

 III. Namaz Allah’ın kesin olarak emrettiği bir 
ibadettir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

6. ★ Allâhümme innâ nesteînüke

▲ nestağfiruke ve nestehdîk

■ âtinâ fiddünyâ haseneten

● netrukü men yefcürük.

Kunut dualarını okuyan bir kişi sembollerle 
verilen ifadelerden hangisini söylememiş-
tir? 

A) ★ B) ▲ C) ■ D) 



7. Öğretmenin sorduğu soruya, 6/A sınıfı öğren-
cisi Sibel aşağıdaki cevapları vermiştir: 

Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest 
almak gerekir. Abdesti aldıktan sonra kı-
yafetlerin ve namazı kılacağımız yerin te-
mizliğine dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın 
huzuruna tertemiz çıkılmalıdır. Bedeni-
mizde örtülmesi gereken yerler örtülmeli-
dir. Namaz kılmak için namazı kılacağımız 
vaktin gelmesi gerekir. Kılacağımız nama-
zın vakti girdikten sonra Kâbe’nin olduğu 
yöne doğru yönelerek kılınacak namaza 
uygun niyet edilmelidir.

Buna göre öğretmen, Sibel’e aşağıdaki 
hangi soruyu sormuş olabilir?

A) Namaz çeşitleri nelerdir?

B) Namazı bozan durumlar nelerdir?

C) Namazın içindeki farzlar nelerdir?

D) Namaza nasıl hazırlanılır? 

8. 
“Erkeklerin göbekten diz 
kapağının altına kadar, ka-
dınların ise yüzleri, elleri 
ve ayakları dışında bütün 
bedenlerini örtmelerine de-
nir.”

Öğretmen 6/B sınıfında Bilal’in sorduğu soru-
ya yukarıdaki cevabı vermiştir.

Buna göre Bilal, öğretmene aşağıdaki han-
gi soruyu sormuştur?

A) Niyet ne demektir?

B) İstikbal-i kıble nedir?

C) Setr-i avret ne demektir?

D) Necasetten taharet ne demektir?



9. 
"O peygamberler ki Allah’ın 
gönderdiği emirleri duyu-
rurlar…” 

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye 
ve keskin bir kavrayış yetene-
ğine sahip olan İbrahim, İshak 
ve Yakup’u hatırla!” 

(Sad suresi, 45. ayet

“O göklerin, yerin ve bu ikisi 
arasındakilerin Rabbi dir. Şu 
halde O’na sabır ve sebatla 
kulluk et…” 

(Meryem suresi, 65. ayet)

Yukarıda hangi renk kutucuktaki ayette peygamberlerin “fetanet” sıfatı vurgulanmaktadır?

A) Pembe B) Mavi

C) Yeşil D) Pembe ve Yeşil

10.  
“Namaz kılan insan Yüce Allah’a dua 
etmiş, O’nu hatırlamış ve O’na sığınmış 
olur.”

“Namaz kılarak büyüklerimize gösteriş 
yapmış oluruz.”

Efe

Ozan

6. sınıf öğrencileri Efe ile Ozan’ın “namaz ibadeti” ile ilgili söyledikleri ifadeler için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Yalnız Efe’nin ifadesi doğrudur. B) Her ikisinin ifadesi de doğrudur.

C) Yalnız Ozan’ın ifadesi doğrudur. D) Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.
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                 0552 4102405

(Görüş ve önerileriniz için)


