
Adı	 :	...........................................

Soyadı	:	...........................................

D
ER

S	
U
YG

U
LA

M
A
	T
ES

Tİ
	•
 0

1

6.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler • Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri •
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

1. Peygamber kavramı sözlükte haberci, haber 
getiren, elçi gibi anlamlara gelir. Dinî bir te-
rim olarak ise peygamber; Yüce Allah’ın (c.c.)  
kendi katından kullarına göndermiş olduğu 
inanç esaslarını, ibadet şekillerini, ahlaki ku-
ralları, tüm emir ve yasakları bildirmek; in-
sanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan şeyleri 
açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle 
desteklediği seçilmiş kimselerdir.

Bu tanımda peygamberlerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmiştir?

A) Peygamberlerin gönderiliş amacına 

B) Peygamberlerin ortak özelliklerine

C) Resul ve nebi arasındaki farka 

D) İlk ve son peygambere 

2. (I) Peygamberler, Allah’ın (c.c.) kendilerine 
ilettiği mesajları insanlara iletirler. (II) İnsanla-
rı, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman et-
meye çağırırlar. (III) Peygamberlerin mesaj-
ları Allah’ın (c.c.) emir, öğüt ve yasaklarından 
oluşur. (IV) Kendi gayret ve çalışmalarıyla 
peygamber olurlar.

Peygamberler ile ilgili numaralanmış ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

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

3. “And olsun, senden önce gönderdiğimiz pey-
gamberlerden sana anlattıklarımız da anlat-
madıklarımız da var...”

(Mü’min suresi, 78. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkar-
tılamaz?

A) Peygemberlerin bir kısmı hakkında bilgi 
verilmiştir.

B) Hakkında bilgi verilmeyen peygamberler 
de vardır.

C) Peygamberlerin hepsine kitap verilmiştir.

D) Allah (c.c.) birçok peygamber göndermiş-
tir.

4. “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi var-
dır…”

(Yûnus suresi, 47. ayet.) 

“And olsun, senden önce de peygamberler 
gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattı-
ğımız kimseler de var, durumlarını sana bil-
dirmediğimiz kimseler de var…”

(Mü’min suresi, 78. ayet.)  

Bu ayetlerden çıkarılabilecek ortak yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed’e kendinden önceki bazı 
peygamberlerin bilgisi verilmiştir.

B) Bütün peygamberlere kitap verilmiştir.

C) Kur’an’da bütün peygamberlere ait bilgiler 
vardır.

D) Tarih boyunca birçok peygamber gönde-
rilmiştir.

5. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihti-
yaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), 
ölümsüz de değildirler.”

(Enbiyâ suresi, 8. ayet.)

Bu ayet peygamberlerin hangi yönüne 
vurgu yapmaktadır?

A) Mucize getirmeleri

B) İnsanlardan seçilmeleri

C) Allah’tan (c.c.) vahiy almaları

D) Vahyi insanlara anlatmaları

6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerle 
ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İnsanları Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliği-
ne inanmaya davet etmişlerdir.

B) Hak, adalet ve güzelliği öğütlemiş; kötü-
lüklerden sakındırmışlardır.

C) Davranışları ve sözleriyle insanlara örnek 
olmuşlardır.

D) Allah’ın (c.c.) vahiylerine uymayanları ce-
zalandırmışlardır.



Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler • Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri •
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

7. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir 
kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İs-
hak ve Yakup’u hatırla!”

(Sâd suresi, 45. ayet.)

Bu ayette peygamberlerin ortak nitelikle-
rinden hangisi vurgulanmıştır?

A) İsmet B) Tebliğ

C) Fetanet D) Sıdk

8. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emir-
leri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan 
başka kimseden korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet.)

Bu ayette peygamberlerin ortak nitelikle-
rinden hangisi vurgulanmıştır?

A) İsmet B) Tebliğ

C) Fetanet D) Emanet

9. Hz. Muhammed, Allah’tan (c.c.) tebliğ emri 
geldiğinde akrabalarını toplayarak onlara 
şöyle seslenmişti; “Şu tepenin arkasında bir 
ordunun size saldırmak üzere olduğunu söy-
lesem bana inanır mısınız?” Oradakiler hep 
bir ağızdan “Evet, senden hep doğruluk gör-
dük.” diyerek cevap verdiler.

Bu olayda halk, Peygamberimizin hangi 
niteliğini tasdik etmiştir?

A) Fetanet B) Tebliğ

C) İsmet D) Sıdk

10. Peygamberlerin, peygamberliklerini kanıtla-
mak için Allah’ın (c.c.) yardımı ile ortaya koy-
dukları olağanüstü olaylara denir.

Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ilgilidir?

A) Mucize B) Kıssa

C) Vahiy D) Fetanet

11. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri insanlara 
örnek olmaları için göndermiştir. Onlar Yüce 
Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını eksiksiz bir 
şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuş-
lardır. Peygamberlerin; doğru olmak (sıdk), 
güvenilir olmak (emanet), akıllı ve zeki olmak 
(fetanet), günah işlemekten korunmuş olmak 
(ismet), Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları oldu-
ğu gibi insanlara bildirmek (tebliğ) gibi diğer 
insanlardan farklı olan ortak özellikleri vardır. 
Bunun yanında peygamberlerin, Kur’an-ı Ke-
rim’de öne çıkarılan üstün bir özelliği de var-
dır. Mesela Hz. Eyüp’ün sabrı, Hz. Yusuf’un  
iffeti ve güzel ahlakı, Hz. İbrahim’in teslimiyeti 
ve tevhid mücadelesi, Hz. Muhammed’in zor-
luklara karşı gösterdiği sabır, azim ve karar-
lılık; ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı 
olan merhameti bunlardan bazılarıdır. 

Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Peygamberler insanlara davranışlarıyla 
örnek olmuşlardır.

B) Tebliğ, peygamberlerin ortak özelliklerin-
dendir.

C) Bütün ümmetler Hz. Muhammed’i örnek 
almışlardır.

D) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssalarda 
bazı peygamberlerin, öne çıkarılan özel-
likleri vardır.
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6.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı • İlahi Kitaplar

1. 
İlahi kitapların içerdiği konular 
nelerdir?

Aslı

Ece

Yakup

Murat

Efe

Aşağıdakilerden hangisi Efe’nin sorusuna 
doğru cevap olamaz?

A) Allah’a (c.c.) iman

B) Allah’a (c.c.) kulluk etmek

C) Ahlak kuralları

D) Teknolojik gelişme

2. I. İlahi mesajların yer aldığı yazılı metinlere 
ilahi kitap denir.

II. İlahi kitaplar insanları hem dünyada hem 
de ahirette mutlu kılmayı amaçlar.

III. Bütün peygamberlere ilahi kitap verilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden han-
gileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

3. “Suhuf”un tanımı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz. İsa’ya indirilen kitabın genel adıdır.

B) Sayfalar hâlinde gönderilen ilahî kitaplara 
denir.

C) Peygamberlerin ortak mesajlarına verilen 
isimdir.

D) Allah (c.c.) tarafından gönderilen dört bü-
yük kitaba denir.

4. Allah Melek ?

Vahyin iletiliş şekli ile ilgili verilen şema-
da “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A) Peygamber B) Kitap

C) İnsan D) Vahiy

5. Tarihin akışı içinde insanlar zaman zaman 
doğru yoldan sapmışlar; Allah’ın (c.c.), pey-
gamberler aracılığıyla bildirdiği ilkeleri terk 
etmişlerdir. İşte böyle dönemlerde Yüce Al-
lah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, 
kendi varlığını ve birliğini onlara haber ver-
mek için peygamberleri aracılığıyla vahiyler 
göndermiştir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı niteliğindedir?

A) Peygamberlerin özellikleri nelerdir? 

B) Vahiy hangi aralıklarla gönderilmiştir?

C) Vahiy ne demektir?

D) Vahyin gönderiliş amacı nedir? 

6. Vahyin gönderiliş amaçlarını aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru söylememiş-
tir?

B) İnsanların Allah’tan (c.c.) başkasına 

kulluk etmemesi için

D)
İnsanların doğru yolu bulmaları için

C) İnsanların geleneklerine uygun ya-

şaması için

A) İnsanları dünya ve ahirette mutlu 

etmek için



Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı • İlahi Kitaplar

7. Allah (c.c.) vahiy göndermeseydi insanların 
“Bilmiyorduk.” gibi bahaneleri olabilirdi. Allah 
(c.c.) vahiy göndererek bu gibi bahaneleri de 
ortadan kaldırmıştır. Yüce Allah (c.c.) bu ko-
nuyla ilgili “––––” buyurarak insanları uyarmış 
ve doğru yola davet etmiştir.

Boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden 
hangisi getirilirse metnin düşünce akışı 
bozulmaz?

A) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik.”

(Yusuf suresi, 2. ayet.)

B) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa 
indirildi. ‘Biz onların okumalarından ha-
bersiz idik.’ demeyesiniz diye bu Kur’an’ı 
indirdik. İşte size Rabb’inizden açıkça bir 
delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…”

(En’âm suresi, 156-157. ayetler.)

C) “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka 
ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için 
namaz kıl.”

(Ta’ha suresi, 14. ayet.)

D) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu 
da elbette biziz!”

(Hicr suresi, 9. ayet.)

8. “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın 
ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sa-
hipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara 
bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet.) 

Bu ayete bakılarak Kur’an-ı Kerim ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar için bir uyarıcıdır. 

B) Allah’ın (c.c.) birliğinden bahsedilmiştir.

C) Son ilahi kitaptır.

D) İnsanların düşünüp ders alması gerekir.

9. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söy-
lediği dört ilahi kitaptan biri değildir?

A)
Kur’an-ı Kerim

B)
Suhuf

C)
İncil

D)
Tevrat

10. • Hz. Musa
• Hz. İsa 
• Hz. Muhammed

İncil
Zebur
Kur’an-ı Kerim
Tevrat

Tabloda peygamberler ile onlara gönderilen 
kitaplar eşleştirilmiştir.

Buna göre ilahi kitaplardan hangisi bu eş-
leştirmenin dışında kalır?

A) İncil B) Zebur

C) Kur’an-ı Kerim D) Tevrat
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6.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) •
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamı

1. Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara gönderdiği 
ilk peygamber aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz. Nuh  B) Hz. İbrahim 

C) Hz. Âdem  D) Hz. Şit

2. Vitir namazının son rekatında rükûya varma-
dan okunan duadır.

Bu dua aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sübhaneke duası

B) Kunut duaları

C) Salli Barik duaları

D) Rabbena duaları

3. “Allah’ım! (c.c.) Senden yardım isteriz, razı 
olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana 
inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. 
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni ha-
yır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini 
inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. 
Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni 
bırakırız.”

(Kunut duaları)

Kunut dualarında;

I. af dileme, 

II. şükür,

III. tövbe

kavramlarından hangilerine değinilmiştir?

A) I ve II B) I ve III

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

4. Allahümme innâ nesteinüke ve nestağfiruke 
ve nestehdik ve nü’minübike ve netübü ileyk 
ve netevekkelü aleyk ve nüsni aleyke’l-hayra 
küllehü neşküruke velâ nekfürük ve ---- ve 
netrukü men yefcürük.

Kunut dualarının okunuşunda boş bırakı-
lan yere aşağıdakilerden hangisi yazılma-
lıdır?

A) nahleu B) nercü

C) ya’gilu D) yef’alü

5. Kunut dualarında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz?

A) Allah’tan (c.c.) yardım ve af dilenmesi

B) İbadetlerin yalnız Allah (c.c.) rızası için ya-
pılması

C) Hz. Âdem ile iblisin kıssası

D) Allah’a (c.c.) verdiği nimetler için şükredil-
mesi

6. Kelime olarak kunut; ibadet, boyun eğme, ita-
at, saygı, dua etme gibi anlamlara gelir. Vi-
tir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve bir 
sure okunduktan sonra kunut duaları okunur. 
Böylece namaz içerisinde Allah’a (c.c.) yaka-
rılmış, dua edilmiş olur. Kunut duaları ayrıca 
cenaze namazı kılarken de okunabilir. Bunun 
dışında bizler, içimizden gelen her an Yüce 
Allah’a (c.c.) duyduğumuz inancı, sevgi, say-
gı ve bağlılığı ifade etmek için kunut dualarını 
okuyabiliriz.

Metindeki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kunut,  dua etmek demektir.

B) Kunut duaları namazlarda okunabilir. 

C) Kunut dualarının sadece vitir ve cenaze 
namazlarında okunması gerekir.

D) Kunut dualarını okumak Allah’a (c.c.) bağ-
lılığın bir göstergesidir.



Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.) • Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamı

7. Hz. Âdem meleklerden, cinlerden ve diğer 
varlıklardan farklı özelliklere sahiptir. Rabb’i-
miz (c.c.) ona kendi ruhundan üflemiş ve ona 
üstün özellikler vermiştir. Bu sebeple de Yüce 
Allah (c.c.), meleklerden Hz. Âdem’e saygı 
gösterip secde etmelerini istemiştir. Bütün 
melekler Allah’ın (c.c.) emrine uymuş ancak 
iblis (şeytan) kendinin ateşten Hz. Âdem’in 
ise topraktan yaratıldığını söyleyip kibirlenmiş 
ve bu emre karşı çıkmıştır. 

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Hz. Âdem meleklerden ve cinlerden üs-
tündür.

B) Şeytan Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmiştir. 
C) Şeytanın Hz. Âdem’e secde etmemesinin 

nedeni, kendini ondan üstün görmesidir.
D) İnsanların en üstünü Hz. Âdem’dir.

8. Şeytanın görevi insanları aldatıp Allah (c.c.) 
yolundan ve Allah’ın (c.c.) emirlerinden uzak-
laştırmaktır. Ancak bunu yaparken şeyta-
nın zorlayıcı bir gücü yoktur. Şeytan sadece 
vesvese verir ve haramı cazip gösterir. İnsan 
iradesine sahip çıkarsa şeytanın bu hilesini 
yenebilir.

Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayet-
lerden hangisi desteklemektedir?

A) “Hani meleklere Âdem için saygı ile eğilin 
demiştik de iblis hariç bütün melekler he-
men saygı ile eğilmişlerdi...”

(Bakara suresi, 34. ayet.)
B) “Şurası muhakkak ki benim (samimi) kul-

larım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olma-
yacaktır.”

(İsrâ suresi, 65. ayet.)
C) “Allah o şeytana lanet etti ve o da: And ol-

sun ki senin kullarından elbette belirli bir 
pay alacağım, dedi.”

(Nisâ suresi, 116. ayet.)
D) “Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kar-

deşidir. Şeytan ise Rabb’ine karşı çok 
nankörlük etmiştir.”

(İsrâ suresi, 27. ayet.)

9. “Allah (iblise): Sana emrettiğim zaman... saygı 
ile (Âdem’in önünde) eğilmekten ne alıkoydu? 
dedi. (İblis de): Ben ondan hayırlıyım. Çünkü 
beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan ya-
rattın dedi.”

(A’raf suresi, 12. ayet.)

Bu ayette İblis’in hangi özelliği vurgulan-
mıştır?

A) Bencil olduğu

B) İnsanları kandırdığı

C) Hile ile iş yaptığı

D) Büyüklendiği

10. Şeytan aldatması sonucu yasaklanan mey-
veden yiyerek yeryüzüne inen Hz. Âdem ile 
eşi, Allah’ın (c.c.) onlara öğrettiği kelimeleri 
kullanarak hata ettiklerini ve Allah’tan (c.c.) 
bağışlanma istediklerini söylemişlerdir.

Hz. Âdem ile eşinin bu davranışına aşağı-
daki isimlerden hangisi verilir?

A) Tövbe B) Dua

C) Adak D) İnfak

11. Allahümme iyyake na’büdü ve leke nüsalli 
ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercü 
rahmeteke ve nahşa azâbeke inne azabeke 
bil-küffâri ---- .

Kunut dualarının sonundaki kelime aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) asr B) mülhig

C) âzim D) haf
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6.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Namaz İbadeti ve Önemi • Namaz Çeşitleri

1. Namaz ibadetine Kur’an-ı Kerim’de aşağı-
daki isimlerden hangisi verilmiştir?

A) Salat B) Savm

C) Tilavet D) Kıraat

2. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili doğ-
ru bir bilgi değildir?

A) Farz, vacip ve sünnet gibi farklı türleri var-
dır.

B) Vakitleri bellidir.

C) Tüm dinlerde aynı şekilde kılınır.

D) Allah (c.c.) sevgisinin göstergesidir.

3. (I) Kur’an-Kerim’de olduğu gibi önceki ilahî 
kitaplarda da namaz farz kılınmıştır. (II) Bir 
zorunluluk bulunmadıkça namazın terk edil-
mesi büyük günahtır. (III) Peygamberimiz, 
namazı dinin direği, müminin miracı olarak 
nitelendirmiştir. (IV) Namaz kılmak kişiyi kö-
tülüklere yöneltir.

Bu metindeki numaralanmış ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

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

4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi namazın 
faydalarını yanlış söylemiştir?

A)
Kişiyi Allah’a (c.c.) yaklaştı-
rır.

B)
Kişiye maddi güç kazandı-
rır.

C)
Kişiye güzel alışkanlık ka-
zandırır.

D)
Güzel davranışların ortaya 
çıkmasını sağlar.

Yelda

Mert

Naz

Zeynep

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi namazın iyi-
ye yönlendirmesi ile ilgilidir?

A) “Ey inananlar! Sabır ve namazla (Al-
lah’tan) yardım isteyin. Muhakkak ki Allah, 
sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara suresi, 153. ayet.)

B) “... Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri 
belirlenmiş bir farzdır.”

(Nisâ suresi, 103. ayet.)

C) “Beni anmak için namaz kıl.”

(Ta-Ha suresi, 14. ayet.)

D) “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve 
namazı kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin ve 
kötü işlerden alıkoyar...”

(Ankebüt suresi, 45. ayet.)



Namaz İbadeti ve Önemi • Namaz Çeşitleri

6. Namaz insanı kötü davranışlar yapmaktan 
uzaklaştırır. İyi ve güzel davranışlara yöneltir. 
Bununla ilgili Ankebut suresinin 45. ayetinde 
“(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitap’ı oku ve 
namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlık-
tan ve kötülükten alıkoyar…” 

Metindeki bilgileri ve ayeti kendine rehber 
edinen Arzu’nun aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapması beklenmez?

A) Arkadaşlarına yardım etmesi

B) Büyüklerine saygısızca davranması

C) Her zaman doğruyu söylemesi

D) Sokakta gördüğü kedilere merhamet ede-
rek onlara yiyecek vermesi

7. I. Namaz, insanı günahlarından arındırır. 

II. Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bi-
linci geliştirir.

III. Namaz,  insanın kurtuluşa ermesine bir 
vesiledir.

IV. Namaz,  insanın ahlakını güzelleştirir.

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden han-
gileri namazın toplumsal faydasına örnek 
olarak gösterilebilir?

A) Yalnız II B) I ve IV

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

8. “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.)

Bu ayette belirtilen namazın hükmü nedir?

A) Farz B) Vacip

C) Nafile D) Mekruh

9. I. Cenaze namazı
II. Bayram namazı
III. Teravih namazı
IV. Vitir namazı
Yukarıdaki namazlardan hangilerinin hük-
mü vaciptir?

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

10. • Hükmü, farz kadar açık ve kesin olma-
makla birlikte kılınması emredilen namaz-
lardır.

• Ramazan ve Kurban Bayramı’nda kılınan 
bayram namazları ve yatsı namazından 
sonra kılınan vitir namazı buna örnektir.

Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Farz namazlar 
B) Vacip namazlar  
C) Sünnet namazlar
D) Nafile namazlar

11. Kişinin kılamadığı beş vakit namazın farzları-
nı ve vitir namazını kaza etmesi gerekir. Pey-
gamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: 
“Her kim bir namazı unutur veya ondan gaflet 
edip uyuyakalırsa onu hatırladığında hemen 
kılsın…”

Buna göre aşağıdaki namazlardan hangi-
sinin unutulması durumunda kaza edilme-
si gerekmez?

A) Teravih namazı B) Sabah namazı
C) Vitir namazı D) İkindi namazı
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6.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Namazın Kılınışı

1. Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkâ-
nının olmadığı durumlarda, temiz toprak veya 
toprak cinsinden bir şeye elleri sürerek alınan 
bir abdesttir.

Bu tanımla aşağıdaki kavramlardan hangi-
si örtüşmektedir?

A) Teyemmüm B) Kamet

C) Gusül D) Rükün

2. Cuma ve bayram namazlarının cemaatle 
kılınmasının faydalarını en iyi aşağıdaki-
lerden hangisi açıklar?

A) Müslümanların birlik ve beraberliğini güç-
lendirir.

B) Müslümanlara camiye gitme alışkanlığı 
kazandırır.

C) Camilerin boş kalmamasını sağlar.

D) Müslümanlar camide namaz kılarak ço-
cuklara örnek olur.

3. Ruhumun senden, ilahî, şudur ancak emeli,

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’ndan alınan bu kıtada ezanın 
hangi yönü işaret edilmektedir?

A) Namaza çağrı olması

B) İslam dininin özü olması

C) Peygamberimizin sünneti olması

D) İnsanları ibadete çağırması

4. İslam dini birlikte ibadet etmeye büyük önem 
verir. Bu yüzden Müslümanlar da cemaat-
le namaz kılabilmek için her mahalleye bir 
cami yaptırmaya özen gösterir. Camilerde 
toplanan Müslümanlar birbirleriyle tanışırlar, 
namaz vakitlerinde buluşurlar, sıkıntılarını 
ve sevinçlerini paylaşırlar. Aynı safta omuz 
omuza vererek Allah (c.c.) katında eşit olduk-
larını hatırlarlar.

Bu metne bakılarak aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılamaz?

A) Camiler birlik ve beraberliğe katkıda bulu-
nur.

B) Camilerde cemaatle kılınan namazlarda 
insan, başkalarından üstün olmadığını bir 
kez daha hatırlamış olur.  

C) Camiler Müslümanların birlikte ibadet etti-
ği yerlerdir.

D) Her namazın mutlaka camide kılınması 
gerekir.

5. I. Namazda konuşmak

II. Bir şey yiyip içmek

III. Sesli bir şekilde gülmek

Yukarıdakilerden hangileri namazı bozan 
durumlardandır?

A) I ve II B) I ve III

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

6. • Namazın sonunda “Ettehiyyatü” duasını 
okuyacak kadar oturmak

• Namazda Kur’an okumak
• Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere 

koymak
Namazın rükünleri ile ilgili olan bu cümle-
lerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına 
yer verilmemiştir?

A) Kade-i ahire B) Kıyam  

C) Kıraat D) Secde



Namazın Kılınışı

7. Aşağıdaki namazlardan hangisini cemaat-
le kılmak zorunlu değildir?

A) Cuma namazını

B) Teravih namazını

C) Kurban Bayramı namazını

D) Ramazan Bayramı namazını

8. Yalçın okuldan eve geldiğinde dedesinin na-
maz kıldığını görmüştür. Dedesi selam ver-
dikten sonra ona:

— Dede hangi namazı kılıyordun?

Dedesi:

—  Üçüncü rekâtta zammı sure okudum. Bil 
bakalım hangi namazı kıldım.

Yalçın dedesinin sorusuna doğru cevap 
verdiğine göre aşağıdakilerden hangisini 
söylemiş olabilir?

A) Öğle namazının ilk sünneti

B) Öğle namazının farzı

C) Öğle namazının son sünneti

D) İkindi namazının farzı

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru de-
ğildir?

A) Bütün namazların her rekâtında Fatiha 
suresi okunur.

B) İkindi ve yatsı namazlarının dört rekâtlık 
sünnetlerinde ilk oturuşunda “Ettahiyyatü” 
duasından sonra “Allahümme salli” ve “Al-
lahümme barik” duaları okunur.

C) Vitir namazı, yatsı namazından önce kılı-
nır.

D) Vitir namazında diğer namazlarda okun-
mayan “Kunut duaları” okunur.

10. I. İki rekâtlı namazların bütün rekâtlarında 
Fatiha’dan sonra kısa bir sure veya birkaç 
ayet okunur.

II. Dört rekâtlı farz namazlarının üçüncü ve 
dördüncü rekâtlarında, Fatiha’dan sonra 
bir şey okunmaz.

III. Öğle namazının farzı kılınırken her rekâtta 
Fatiha’dan sonra bir sure okunur.

IV. Akşam namazının farzı kılınırken, ikinci 
rekata oturunca Ettehiyyatü, Allahümme 
salli ve Allahümme barik duaları okunur.

Yukarıda verilen bilgilerin hangilerinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

11. İlk
Sünnet

Farz Son
Sünnet

Sabah Namazı 2 2

Öğle Namazı 4 ? 2

İkindi Namazı ? 4

Akşam Namazı ? 2

Yatsı Namazı ? 4 ?

Tabloda soru işareti ile gösterilen yerlere 
sırasıyla gelecek olan sayılar aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4 - 4 - 4 - 4 - 2

B) 4 - 4 - 2 - 4 - 4

C) 4 - 4 - 3 - 4 - 2

D) 4 - 1 - 3 - 4 - 2
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.) •
Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

1. 
“Rabb’in fil sahiplerine neler etti görmedin mi? 
---- Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. 
Kuşlar, onların üzerine pişkin tuğladan yapıl-
mış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yeni-
lip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

Yukarıdaki metinde Fil suresinin anlamı eksik 
olarak verilmiştir.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilirse sure uygun şekilde 
tamamlanmış olur?

A) O, bir alevli ateşe girecektir.

B) Hayır! And olsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.

C) Bu yüzden Rabb’in onların üzerine azap 
kamçısı yağdırdı.

D) Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

2. Elemtera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil. 
Elem yec’al keydehüm fi tadlil. Ve ersele ---- 
Termihim bihicaratim min siccil. Fecealehüm 
keasfim me’kül.

Fil suresinde boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A) vera eytennase yedhulune

B) aleyhim tayran ebabil

C) innel insane lefi husr

D) rabbuke bi eshabil fil

3. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Yüce Al-
lah’tan (c.c.) bir evlat isteyen ve Allah’ın (c.c.)  
da kendisine bir erkek evlat bağışladığı pey-
gamberdir.

Bu peygamber aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz. Âdem B) Hz. Yusuf

C) Hz. Zekeriya D) Hz. Lut

4. Hz. Meryem’in bakımını üstlenerek onun en 
güzel şekilde yetişmesini sağlayan peygam-
berdir.

Bu peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Zekeriya B) Hz. Yahya

C) Hz. Davud D) Hz. Süleyman

5. Hz. Zekeriya’nın Allah’tan (c.c.) istediği ve 
Allah’ın (c.c.) da ona bağışladığı daha sonra 
peygamber olan oğludur.

Bu peygamber aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz. Davud  B) Hz. İbrahim

C) Hz. İsa  D) Hz. Yahya 

6. Hz. Zekeriya İsrailoğullarına gönderilen pey-
gamberlerden biridir. Yüce Allah’ın (c.c.) var-
lığını ve birliğini tebliğ etme, emir ve yasakla-
rını bildirmek için gönderilmiştir. Peygamber 
olmadan önce Beyt’ül Makdis’e (Mescid-i 
Aksa) hizmet etmek için çalışmıştır.

Buna göre Hz. Zekeriya ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Kitap gönderilen bir peygamberdir.

B) Tevhid inancını insanlara anlatmak için 
gönderilmiştir. 

C) Mescid-i Aksa için çalışmıştır.

D) İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber-
dir.

7. Hz. Zekeriya, çocuğunun olacağını haber 
alınca buna inanamadı ve Allah’tan (c.c.) 
buna dair bir işaret istedi.

Hz. Zekeriya’ya verilen işaret aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Üç gün yemek yiyememesi

B) Üç gün insanlarla konuşamaması

C) Yedi gün evde hasta yatması

D) Yedi gün evine misafir gelmesi



Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.) • Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

8. “Zekeriya’yı da hatırla! Hani o, Rabb’ine, 
‘Rabb’im! Beni tek başıma bırakma. Sen va-
rislerin en hayırlısısın.’ diye dua etmişti.”

(Enbiyâ suresi, 89. ayet.)

Bu ayette Hz. Zekeriya’nın Allah’tan (c.c.) 
istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi bir kitap

B) İnanmayanlara ceza

C) Hayırlı bir evlat

D) Hastalıktan kurtulma

9. Hz. Zekeriya Allah’a (c.c.) şöyle dua etti: 
“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek 
akrabalarımın isyankâr olmalarından korku-
yorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafın-
dan; bana ve Yakup hanedanına varis olacak 
bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaş-
mış bir kimse kıl!”

Yüce Allah (c.c.) mabette namaz kılan Hz. 
Zekeriya’nın duasına şöyle cevap verdi:

“Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yah-
ya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun 
adını kimseye vermedik.”

Verilen ayetlere bakılarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) Hz. Zekeriya’nın duasını kabul 
etmiştir.

B) Hz. Zekeriya akrabalarının doğru yoldan 
sapmalarından endişe ettiği için evlat iste-
ğinde bulunmuştur.

C) Hz. Zekeriya’nın yaşı çok ilerlediği için ev-
lat sahibi olamamıştır.

D) Hz. Zekeriya evlat isteğinde bulunurken 
evladının Allah (c.c.) yolunda olması için 
de dua etmiştir.

10. Fil suresinde, fillerle donatılmış ordusuyla 
Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen valisi Ebre-
he’nin ve ordusunun helak edilişinden bah-
sedilmektedir. Yüce Allah (c.c.); Ebrehe’nin 
ordusunu nasıl helak ettiğini, müşriklerin tu-
zaklarını boşa çıkardığını ve küçücük kuşla-
rın taşıdığı taşlarla fil ordusunu perişan ettiğini 
bildirmiştir.

Metinde sözü edilen bu olaydan aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yüce Allah’a (c.c.) karşı gelenler amaçla-
rını gerçekleştirememişlerdir.

B) Bu olay sonucunda Kâbe yıkılmıştır. 
C) Müşrikler Fil olayından yenilgiyle çıkmış-

lardır.
D) Ebrehe ve ordusu helak edilmiştir.

11. Ebrehe bir Hristiyan’dı. Hem bu dini yaymak 
hem de Mekke’ye giden kervanlardan ve 
Kâbe ziyaretçilerinden ticari alanda faydalan-
mak için San’a şehrinde Kuleys adı verilen bir 
kilise inşa ettirdi. Ancak Araplar bütün teşvik-
lere rağmen buraya çok rağbet etmemişler-
di. Bunun üzerine Ebrehe ordularını toplayıp 
Mekke üzerine harekete geçip Kâbe’yi yık-
maya karar vermişti. 

Bu metne bakılarak aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılabilir?

A) Ebrehe yaptığı mabet ile hem dini alanda 
hem de ticari alanda kazanç elde etmek 
istemiştir.

B) Kuleys adı verilen kilise çok talep görmüştür.
C) Ebrehe amacına ulaşmıştır.
D) Ebrehe Hristiyanların peygamberidir.


