
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahlak, insanın iyi ve güzel davranışlara yönelerek 

kötü ve çirkin davranışlardan uzaklaşmasıdır.(I) İyi, 

doğru ve güzel davranışlarda bulunan kimselere ise 

"güzel ahlaklı" denir. (II)  İnsanların bir toplumda 

mutlu ve huzurlu olabilmeleri için o toplumda güzel 

ahlaklı kimseler olmalıdır.  (III) İslam dininde de 

Müslümanların güzel ahlaklı bireyler olmaları için 

çeşitli emir ve yasaklar vardır. (VI)   

 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bireyin güzel 

ahlaklı olmasında dinin rolünden söz 

edilmektedir?  

 

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

 

 

 

2.    I.   Güvenilir olmak 

      II.   Doğru sözlü olmak 

     III.   Yalan söylemek 

     VI.   Sabırlı olmak 

      V.   Hırsızlık yapmak 

     IV.   Güler yüzlü olmak 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güzel 

ahlaklı kimselerin özelliklerinden değildir? 

 

A) I, II, IV, VI 

B) I, III, VI 

C) III ve V 

D) Yalnız V 

 

 

 

 

3.  “...Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten 

alıkoyar...” 
 (Ankebût suresi, 45. ayet) 

Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Namaz kılmak insan davranışlarını etkilemez. 

B) Namaz insanları kötülüklerden uzaklaştırır. 

C) İbadetlerin ahlaklı olmaya etkisi yoktur. 

D) Güzel ahlaklı bireyler namaz kılmazlar. 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakın 

toplumda insan ilişkilerine olumlu etkilerinden 

biri değildir?  

A) İnsanların birbirlerine sevgi ve saygı duyması. 

B) İnsanlar birbirlerine güvenmesi.  

C) İnsanlar birbirlerine yardım etmesi.   

D) İnsanlar birbirlerini kıskanması.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ayşe, arkadaşları arasında, ailesinde ve yaşadığı 

toplumda güzel ahlaklı bir birey olarak 

tanınmaktadır. (I) O, arkadaşlarına her zaman iyi 

davranır. (II) Kardeşlerine kötü sözler söyler ve 

onları her zaman üzer. (III) Onların kalbini 

kırmamaya çalışır. (IV) Anne babasına, 

öğretmenlerine, komşularına ve çevresindeki 

herkese sevgi ve saygıyla yaklaşır. (V) 

Yukarıdaki metinde Ayşe'nin davranışlarıyla 

ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi doğru 

değildir? 

A)  I 

B)  II 

C)  III 

D)  V 

 

6.  “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden 

daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”  
                                                            (Tirmizî, Birr, 33.) 

Verilen hadis-i şeriften çıkarılacak en doğru 

mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anne babalar çocuklarına bağışta bulunmalıdır. 

B) Çocuklar güzel ahlakı yalnızca anne 

babalarından öğrenirler. 

C) Anne babaların çocuklarına verebilecekleri en 

kıymetli hediye güzel ahlaktır. 

D) Güzel ahlak hiç bir zaman anne babadan 

öğrenilmez. 
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7. 

I. Bismillâhirrahmânirrahîm  

II. Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin, 

III. errahmânir-rahîm, 

IV. Allahu ekber, 

V. iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn 

VI. ihdinas-sırâtal müstakîm, 

VII. sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdûbi 

   aleyhim veleddâllîn. 

Fatiha suresini yukarıdaki gibi okuyan Ahmet, 

numaralandırılmış bölümlerden hangisinde hata 

yapmıştır? 

A) I ve II.             

B) IV,  V, VI.                             

C) V, VI, VII. 

D) Yalnız IV. 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımıza karşı 

görev ve sorumluluklarımızdan biri değildir? 

A)  Onlara daima güzler yüzlü davranmak. 

B) Sürekli evlerine giderek rahatsız etmek. 

C) İhtiyaç duyduklarında yardım etmek. 

D) Kötü günlerinde destek olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinde anne 

babaya iyi davranmak gerektiği 

vurgulanmamıştır? 

A) “Rabbin, ... anaya-babaya iyi davranmanızı kesin 

olarak emretti...” (İsrâ suresi, 23. ayet)      

B) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı 

emrettik...” (Ahkâf suresi, 15. ayet)                

C) "... Allah’a (c.c.) inanıp güzel işler yapanlar cennet 

yurdunda yaşayacaklardır." (Zümer suresi, 73. ayet)  

D) “Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna 

bağlıdır...” (Tirmizî, Birr, 3)                  

10.  - Mekke’de indirilmiştir. 

        - 7 ayettir.  

        - Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. 

        - Allah’ın (c.c.) tek olduğundan ve yalnızca O'na 

           hamd edileceğinden söz edilir.  

        - İbadetin de yalnızca Allah için yapılacağı ve 

           yalnızca O'ndan yardım isteneceği öğütlenir.  

Fatiha suresiyle ilgili verilen bilgilere göre 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir ve 

başında yer alır. 

B) Fatiha suresine göre ibadetler yalnızca Allah için 

olmalıdır.  

C) Fatiha suresinde Allah'ın birliğinden ve O'na 

hamd edileceğinden söz edilir. 

D) Fatiha suresinde insanlara yardım etmenin 

gereksiz olduğundan söz edilir.  

  

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinde yer 

alan ayetlerin anlamlarından biri değildir? 

A) Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan 

Allah’adır.  

B) O, Rahman ve Rahîmdir. Hesap gününün 

sahibidir. 

C) O Allah en büyüktür, O'ndan başka ilah yoktur. 

D) Rabb’imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca 

senden yardım dileriz. 

 

 

 

 

 

12.  "Hz. Peygamber her zaman güler yüzlü, yumuşak 
huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp 
çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse 
değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, 
kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal 
kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa 
çıkarmazdı."  

(bk. Tirmizî, Şemâil, 160) 

Verilen hadis-i şerife göre Hz. Peygamber'i örnek 
alan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapması beklenir? 

A)  Yumuşak huylu ve kibar olmak 

B) Katı kalpli ve cimri olmak  

C) Kötü ve çirkin sözler söylemek 

D) Kaba ve sert davranışlarda bulunmak 

 


