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6. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 3DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 3

1. “Şüphesiz benimle benden önceki peygamberlerin durumu şu temsile benzer: Bir adam bir ev yaptırmış, onu güzel 
bir şekilde tamamlamış, süslemiştir. Yalnız evin bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer kalmıştır. Bu vaziyette insanlar 
binaya girip gezmeye başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek ‘Aa, keşke şu tek kerpiç de yerine konsaydı!’ 
derler. İşte ben, o boş bırakılan yeri dolduran kerpiç gibiyim; ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

Verilen hadise göre;
I. Hz. Muhammed(sav) son peygamberdir.

II. Biz  peygamberler içinden sadece Hz. Muhammed(sav)’ e inanırız.

III. Hz. Muhammed(sav) kendinden önce gelen peygamberlerden daha önemli vazifeler üstlenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?
A) Yalnız I     B) I ve III

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

2. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak ve hakikati söylerim.

(Tirmizî, Birr, 57)

Bu hadise göre peygamberlerin sıfatlarından  hangisine ulaşabiliriz? 
A) Emanet     B) Fetanet

C) Sıdk      D) Tebliğ

3. ‘‘Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.” 

(Meryem suresi, 56) 

‘‘(Resulüm!) Kitap’ta Musa’yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi idi ve hem resul hem de nebi idi.” 

(Meryem suresi, 51)

Verilen ayetlere göre,
I. Peygamberlerin sıdk sıfatı vardır.

II. Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.

III. Bütün peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır.

Peygamberlerin ahlaki özellikleri ile ilgili hangilerine ulaşılabir?
A) Yalnız I     B) I ve II

C) II ve III     D) I, II ve III
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ilahi kitaplar ile ilgili, öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir,

Ahmet: İlahi kitaplar insanın ahlakının güzelleşmesine katkıda bulunur.

Mehmet: İlahi kitapların sonuncusu Kuran’ı- Kerim’dir.

Murat: İlahi kitapların tamamı bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır.

Recep: Bütün ilahi kitaplar Allah inancını ön plana çıkarırlar.

Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgide yanlışlık vardır ?
A) Ahmet    B) Mehmet

C) Murat     D) Recep

4.

Allah (c.c.), insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan zaman diliminde pek çok peygamber gönder-
miştir. Bunların sayısı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette, “Her 
ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zul-
medilmez.” buyrulmaktadır. Başka bir ayette de “…Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” 
ifadesi yer almaktadır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Peygamberlerin sayısını net olarak bilemeyiz.

B) İnsanlık tarihi boyunca her millete peygamber gönderilmiştir.

C) Peygamberler sadece insanları uyarmış inanmayanlar için fazla çaba göstermemişlerdir.

D) Kur’an- Kerim peygamberler hakkında bilgi vermiştir.

5.

Murat Öğretmen öğrencilerden bir sonraki haftanın konusu olan peygamberlerin sıfatlarını araştırıp gelmelerini 
istemiştir. Konu ile ilgili araştırma yapan bazı öğrencilerin elde ettikleri bilgiler şunlardır:

• Ali: Sıdk, doğru olmak demektir. Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst 
kimselerdir.

• Ahmet: Emanet güvenilir olmak demektir. Bütün peygamberler söz ve davranışlarıyla insanlara güven duygu-
su vermişler, her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır.

• Asel: Tebliğ sıfatı, ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir.

• Elif: Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen İsmet , peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir

Buna göre hangi öğrencinin elde ettiği bilgide bir hata vardır? 
A) Ali  B) Elif  C) Asel  D) Ahmet

6.
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Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır.

• Farz namazlar: Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına gelmiş Müslümanların kesinlikle kılması gereken 
namazlardır.

• Vacip namazlar: Vacip namazların dinî hükmü farz kadar açık ve kesin değildir. Bununla birlikte vacip namaz-
ların kılınması dinî açıdan büyük önem taşır.

• Nafile namazlar: Farz ve vacip namazların dışında Peygamberimiz ’in sünnetinde kılınması tavsiye edilen 
namazlara nafile namazlar denir. Nafile namazlar, Allah’ın (c.c.) rızasına erişmek, daha çok sevap kazanmak 
amacıyla kılınan namazlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan biridir?
A) Akşam namazı    B) Teravih namazı

C) Cuma namazı    D) Vitir namazı

7.

8. Kur’an’da anlatıldığına göre çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilmiştir. Ancak çektiği sıkıntılar karşısında hiçbir 
zaman Allah’a (c.c.) isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Rabb’inden (c.c.) yardım dilemiştir. O, İslam kültü-
ründe sabrın sembolü olarak gösterilmiştir ve bu özelliğiyle ön plana çıkmıştır.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz.İsmail (a.s.)    B) Hz.İbrahim (a.s.)

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

9. I. Sünnet namazlarının üçüncü rekâtında okunur.

II. Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz dualar arasında yer alır.

III. Kunut duaları ile Allah’tan (c.c) yardım isteriz.

IV. Kunut duaları Kur’an’da geçmektedir.

Kunut duaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I ve II  B) I ve III  C) I ve IV  D) II ve IV
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10.

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

Verilen bilgilere göre hangi cevap doğrudur?
A) I  B) II  C) III  D) IV

Teravih

Cenaze

Bayram

C
um

a

Vitir

Yatsı

İk
in

di

Tesbih

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen 
tahtaya bir çark çizmiş ve renklendirmiştir. Öğren-
cilerine farz namazların yer aldığı renkleri söyle-
melerini istemiştir.

Öğrencilerin cevapları şu şekildedir,
I. Beyaz, mavi ve yeşil

II. Yeşil, mavi ve pembe

III. Beyaz, turuncu ve mavi

IV. Beyaz, yeşil ve turuncu
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