
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu 

diğerlerinden farklıdır? 

A) İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, 

gönüllere bir sevgi koyacaktır. (Meryem suresi, 96. 

ayet) 

B) "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. 

Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere 

karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak 

emredilmiş işlerdendir." (Lokman suresi, 17. ayet) 

C) Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı 

tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye 

edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret 

mutluluğuna erenlerdir. (Beled suresi, 17. ayet) 

D) Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, 

birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine 

sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda 

değillerdi. (Asr suresi, 3. ayet) 

 

 

2. “Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve 

onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara 

gelince, işte onlara Allah mükâfatlarını verecektir. 

Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” 
                                                                 (Nisa suresi 152. ayet) 

Verilen ayette hangi değere vurgu yapılmıştır? 

A) Sevgi 

B) Saygı 

C) Adalet 

D) Öz Denetim 

 

 

 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi felak suresinin 

anlamında geçmez? 

A) O’nun hiçbir dengi yoktur. 

B) De ki: Sabahın rabbine sığınırım; 

C) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; 

D) Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden! 

 

 

4.   I. Hz. Nuh’un soyundan gelmektedir. 

       II. Ad kavmine gönderilmiştir. 

       III. Kendisini inkâr eden kavmi helak olmuştur. 

      IV. Mucize olarak ona kayadan bir deve 

çıkarılmıştır. 

Hz. Salih (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

A)   I ve II                                 B)   II ve III 

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

 

 

 

5.           1. Kul e’ûzü birabbil felak 
2. Ve min şerri hâsidin izâ hased 
3. Min şerri mâ halak 
4. Ve min şerrinneffasâti fil’ukad 
5. Ve min şerri ğasikın izâ vekab 

Emir Felak Suresi’ni ezberlemeye çalışmaktadır. 

Aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre okursa 

doğru okumuş olur? 

A) 1, 4, 2, 3, 5. 

B) 2, 4, 5, 1, 3. 

C) 1, 3, 5, 4, 2. 

D) 2, 5, 4, 3, 1. 

 

 

 

 

6. “Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda 

cihad etmiş veya nafile oruç tutup, gecelerini nafile 

ibadet ile geçiren kimse gibidir. (Müslim, Zühd, 41)” 

Bu hadisi örnek alan bir kişinin nasıl davranması 

beklenemez? 

A) Afrika’ da su kuyusu açtırması 

B) Mahallesindeki komşulara duyarsız olması 

C) Zekât ve sadaka vermekte hassas davranması 

D) Evsiz insanlara yardım projeleri hazırlaması 

 

 

Ahlaki Davranışlar-1 



 

 

7. “Semûd kavmine de kardeşleri ………………………...'i 

Peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! 

Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah 

yoktur. Gerçekten size Rabbinizden (benim 

peygamber olduğumu gösterecek) açık bir delil geldi. 

İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi... Bırakın 

onu da Allah'ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir 

kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap 

yakalar.” 

(A’râf suresi, 73. ayet) 

Ayette boş bırakılan yere hangi peygamberin ismi 

getirilmelidir? 

A) Hz. Nuh 

B) Hz. Salih 

C) Hz. Davud 

D) Hz. Süleyman 

 

8. “Sosyal Bilgiler dersinde 1. Dünya Savaşı ile ilgili 

bir belgesel izleyen Leyla, anne ve babasının desteği 

ile bisiklet alabilmek için bir senedir kumbarasında 

biriktirdiği parayı bir yardım kuruluşuna bağışlama 

kararı alır. Fakat hangi yardım kuruluşuna bağış 

yapacağına karar veremeyen Leyla en sonunda 

ülkesinin selameti için kendisinden, ailesinden ve 

tüm sevdiklerinden ayrı kalma uğruna savaşan Türk 

askerinin ve ailelerinin yanında olmak adına 

Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmaya karar vermiştir.” 

Bu metinde Leyla’nın davranışında en ağır basan 

duygu hangisidir? 

A) Sabır 

B) Adalet 

C) Sorumluluk 

D) Vatanseverlik 

 

 

 

9. Öğretmen tahtaya “Emin, yalancı, sadık, önyargılı, 

kurnaz, dedikoducu, abartıcı, sağduyulu, vicdanlı, 

adil, aldatıcı, hilebaz, erdemli” kavramlarını yazmış 

ve sınıfa “Dürüst bir Müslümanda tahtadaki 

özelliklerden kaç tanesi bulunur?” sorusunu 

sormuştur.  

Bu soruya hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? 

A) Defne: 6 

B) Ege: 4 

C) Asya: 2 

D) Tarık: 7 

10. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 

yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 

tutasınız diye size öğüt veriyor.”  

(Nahl suresi, 90. ayet) 

Ayete göre hangi davranış uygun değildir? 

A) Küsen arkadaşları barıştırmak 

B) Çocuklar arasında ayrım yapmak 

C) Utanılacak davranışlardan kaçınmak 

D) Ramazan ayında yardım kolileri dağıtmak 

 

 

 

 

11. “Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse 

kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı 

gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey 

iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya 

almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 

Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla 

çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir 

namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin 

ta kendileridir.” (Hucurât suresi, 10- 11. ayetler) 

Ali’nin babası bu ayetlerinin mealini okuyan 

oğluna sorar: “Bu ayetlere göre dost, dostuna ne 

yapmaz?” Ali aşağıdaki cevaplardan hangisini 

verirse yanlış cevap vermiş olur? 

A) Dostlarımızla alay etmemeliyiz. 

B) Dostlarımızı kötü sözlerle çağırmamalıyız. 

C) Arkadaşlarımız arasında sadece 

sevdiklerimizle muhabbet etmeliyiz. 

D) Arkadaşlarımız birbirlerine kırıldığında onları 

barıştırmalıyız. 

 

 

12. “Özdenetim sahibi bir kişi...” cümlesinin sonu 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz? 

A) Kendini kontrol eder, planlıdır. 

B) Mesuliyet duyar, öfkeyle hareket etmez. 

C) Sınırları yoktur, her istediğini yapar. 

D) İnisiyatif alır, dikkat kesilir. 


