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6. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 2

1. Murat öğretmen derste öğrencileri ile “Top Sende” etkinliği yapmaya karar verir. Bu etkinlik kapsamında sınıfa kü-
çük bir top getirir. Topu seçtiği öğrencilerden birine atar ve kendisine konu ile alakalı bir soru sorar. Öğrenci cevap 
verdikten sonra bir başka öğrenciye topu atar ve bu kez soruyu kendisi sorar.

Murat öğretmen seçilen ilk öğrenciye şu soruyu sorar ve oyun başlar;

Murat Öğretmen: Evet Salih söyle bakalım Kur’an’ da adı geçen kaç tane peygamber vardır?

Salih: 25 tane öğretmenim. 

Salih topu Yusuf’a atar ve şu soruyu sorar;

Salih: Yusuf bu peygamberlerden 5 tanesinin ismini söyleyebilir misin? 

Yusuf: Tabi ki. Biri aynı ismi taşıdığım Hz. Yusuf diğerleri Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davud ve Hz. Lut

Yusuf topu bir diğer arkadaşı Elif’e atar ve şu soruyu sorar;

Yusuf: Kur’an’da ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülen üç isim daha 
vardır. Bunlar hangileridir?

Elif: Bunlar Üzeyr (a.s.), Lokman (a.s.) ve Zülkarneyn’dir.

Buna göre öğrenciler ile ilgili hangi yargıya ulaşılabilir?
A) Salih’in soruya verdiği cevap yanlıştır. 

B) Yusuf peygamberlerden birini yanlış söylemiştir. 

C) Elif, Yusuf’un sorusuna yanlış cevap vermiştir

D) Tüm öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrudur.

2.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 6/A sınıfında peygamberlerin sıfatları konusunu işleyen Murat 
Öğretmen dersin son 20 dakikasında öğrencilerle eğitsel oyun oynamıştır. Sınıftan 3 öğrenci seçen Murat 
Öğretmen her öğrenciden çarkı çevirmesini, çark hangi sıfatın üzerinde durursa o sıfat ile ilgili örnek 
ayetler vermesini istemiştir. Öğrencilerden birinin çevirdiği çark sıdk sıfatına denk gelmiştir. 
Verilen bilgilere göre, öğrencinin hangi ayeti vermesi doğru olur?
A) “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.”

(Meryem suresi, 41)

B) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.

                                                                                                                                                   (Mâide suresi, 67)

C) “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden   
     korkmazlar...” 

                                                                                                                                                    (Ahzâb suresi, 39)

D) “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.”

                                                                                                                                                 (A’râf suresi, 68)

Fetanet Emanet

Sıdk

Tebliğİsmet
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3. Hamit Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, vahiy konusunu işlemiş ve dersin sonuna doğru öğrencilere 
Allah’ın ilahi kitap göndermesindeki amacı sormuştur. 

Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir;
I. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak,

II. İnsanlara gelecek ile ilgili haberler vermek,

III. İnsanlara sorumluluklarını öğretmek

Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğru değildir? 
A) Yalnız I    B) Yalnız II

C) I ve II    D)  I ve IIII

Ahmet, ilahi kitaplarla ilgili dedesine sorduğu soruya şu cevabı almıştır:

“Hz. Davut’a (a.s.) vahyedilmiştir. Yahudilerin kutsal kitaplarındandır. Ahd-i Atik’in içinde, “Mezmurlar” adıyla ayrı 
bir bölüm olarak yer almaktadır. Bu kitapta genel olarak ilahiler, yakarışlar, ahlaki öğütler yer alır. Tahrif edilmiş ve 
Allah’tan (c.c.) indiği şeklini koruyamamıştır.”

Verilenlere göre, Ahmet’in dedesine hangi ilahi kitap hakkında soru sorduğunu söyleyebiliriz?
A) Kuran-ı Kerim     B) Zebur 

C) İncil       D) Tevrat

4.

I. Son indirilen ilahi kitaptır.

II. Kendinden önce gönderilmiş ilahi kitapların tamamlayıcısıdır.

III. Sadece Kureyş halkına indirilmiştir.

IV. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve IV    B) I, II ve III

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

5.
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“Suhuf, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı 
olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara 
suhuf denilmektedir.”

Suhuflar;
I. İlahi kitap değillerdir,

II. Dört halifeye suhuf gelmiştir,

III. Suhuflar günümze kadar ulaşmıştır

verilenlerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III   D) I, II ve III

7.

8. Allah (c.c.), meleklerden ve melekler arasında bulunan İblis’ten (şeytan) Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermelerini 
istedi. Bütün melekler bu isteği hemen yerine getirdiler. Fakat İblis, Allah’ın (c.c.) emrine karşı geldi. Hz. Âdem’in 
(a.s.) önünde secde etmedi. Bu konu hakkında Bakara suresinde şöyle buyrulur: “Hani biz meleklere: Âdem’e 
secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”

Verilen parçaya göre İblis’in, Allah’ın emrine karşı gelme sebebi nedir?
A) Kendini Hz. Adem’den üstün görmesi   B) Ateşten yaratılmış olması

C) İnsanları kötülüğe yönlendirmesi   D) Cennet hayatından sıkılması

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen bir peygamber hakkında soru sorar. 

Öğrenciler şu cevapları verirler;
• Hz. Adem’in oğludur,

• Kendisine 50 suhuf verilmiştir,

• Kur’an-ı Kerim’de adı geçmemektedir,

Öğretmenin hakkında soru sorduğu peygamber hangisidir?
A) Hz. İsa (a.s.)     B) Hz. İbrahim (a.s.)

C) Hz. Nuh (a.s.)    D) Hz. Şit (a.s.)

6.
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10.

1.D   2.A   3.B   4.B   5.C    6.D   7.D    8.A    9.D  10.C

• Zekeriya, mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler…

(Âl-i İmrân suresi, 39)

• İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz 
tutun” diye tâlimat verdik.

                                                                                                                                                  (Bakara suresi, 125)

• (Lokman öğütlerine şöyle devam etti:) Yavrucuğum, namazını itina ile kıl… 

                                                                                                                                                   (Lokman suresi, 17)

Bu ayetlere göre, namaz ibadetiyle ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Namaz farz olan bir ibadettir.

B) Müslümanlar namaz kılmalıdır.

C) Namaz peygamberlerin getirdiği ortak mesajlardan biridir.

D) Namaz kılan kimse haramlardan sakınmalıdır.

9. “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, senden af dileriz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana 
hamdederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı 
geleni bırakırız.” 

Anlamı verilen Kunut duası ile ilgili; 
I. Allah’ın, insanları doğru yola iletmesi istenmiştir, 

II. İnsanlara verilerden ötürü Allah’a şükür edilmiştir,

III. Allah’ı tanımayanlardan uzak durulduğundan bahsedilmektedir

bilgilerinden hangilerine ulaşılır? 
A) I ve II    B) I ve III

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