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6. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 4DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 4

1. Kâinatı, canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Yüce Allah (c.c.), biz kullarına bazı ibadetleri emretmiştir. Bunların en 
önemlisi namazdır. Namaz, Allah’a (c.c.) imandan sonra yerine getirilmesi gereken ve İslam’ın şartlarından olan bir 
ibadettir. Namaz; tekbir ile başlayan, selam ile son bulan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yapıp öğrettiği belirli fiil, söz ve 
dualarla yerine getirilen ibadetin adıdır. Kur’an-ı Kerim’de, namaz ibadeti, salat kelimesiyle ifade edilir.

Parçaya göre namaz ile ilgili hangisine ulaşılamaz?
A) Namaz Allah’ın kullarına emridir.

B) Namaz imanın şartlarından biridir.

C) Namaz belirli kuralları olan bir ibadettir.

D) Namazın nasıl kılınacağını Peygamber Efendimiz öğretmiştir.

2. Rabb’imiz (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerinin güzel özelliklerinden şöyle söz etmektedir: “(Ey Muham-
med!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakup’u da an. Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşün-
me özelliği ile (temizleyip) ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir.”

(Sâd suressi 45-47)

Ayete göre çıkarılacak en kapsamlı sonuç hangisidir ?
A) Peygamberler ihlaslı kimseler ve Allah’ın seçkin kullarıdır.

B) Peygamberler insanlar içinden seçilmiştir.

C) Peygamberler çok sabırlı kimselerdir.

D) Peygamberler özellikle ibadetler konusunda insanlara örnek olmuşlardır.

3. • Ahmet: Kur’an-ı Kerim ırk, renk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara hitap etmektedir.

• Mehmet: Kur’an-ı Kerim, hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için geçerli olan evrensel bir ilahi kitaptır.

• Recep: Kur’an-ı Kerim; 571 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandı.

• Talha: Ayetleri dağınık hâlde bulunan Kur’an, Peygamberimiz’in (s.a.v.) vefatından hemen sonra, Hz. Ebubekir 
(r.a.) zamanında iki kapak arasına alınıp kitap hâline getirildi.

Kur’an- Kerim ile ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgide bir yanlışlık vardır?
A) Ahmet     B) Mehmet

C) Talha     D) Recep
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4.

Tabloda peygamberler ile kendilerine  verilen kutsal kitaplar eşleştirilmiştir.

Hangi numaralardaki peygamber isimleri yer değiştirilirse tablodaki yanlış düzeltilmiş olur?
A) I ve II     B) Ive III

C) II ve III     D) III ve IV

5.
Peygamber Kutsal kitap

I Hz. Davut Zebur

II Hz. İsa İncil

III Hz. Muhammed Tevrat

IV Hz. Musa Kur’an- ı Kerim

Murat Öğretmen öğrencisi Ahmet’ ten peygamberlerin ortak mesajları ile ilgili bir ayet bulmasını ve sınıfta okuma-
sını ister. 

Ahmet bulduğu ayeti sınıfta yüksek sesle okur, 
De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram kıldığını okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik 
edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz- kötülüklerin açığına da 
gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. 
Umulur ki düşünüp anlarsınız.” 

(En’âm suresi, 151)

Buna göre verilen ayetten peygamlere gönderilen ortak mesajlardan hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Allah’ a ortak koşmamak.  B) Anne babaya iyilik yapmak.

C) Haksız yere cana kıymamak.  D) Zekat vermek.

6. • 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
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Öğrencilerin namaz ile ilgili verdikleri bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?
A) Barış    B) Salih

C) Yasin    D) Yunus

7.

8. • Suyun bulunmaması ya da hastalık vb. sebeplerle kullanılamaması durumunda abdest veya boy abdesti yeri-
ne ....................................... yapılır.

• Namazlar ................................... yönüne dönülerek kılınır.

• Her gün beş kez, farz namazların vaktinin geldiğini haber vermek için ................................... okunur.

Verilen boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Teyemmüm / Kâbe / ezan   B) Abdest / güney / ezan

C) Teyemmüm / güney / kâmet   D) Abdest / Kâbe / kamet

Öğrenciler Namaz İle İlgili Bilgiler

Barış Akıllı ve ergenlik çağına giren her Müslümana namaz farzdır.

Salih Günde 5 vakit farz namaz vardır.

Yasin Sağlık özründen dolayı namaz kılamayanlar bir daha namaz kılamazlar.

Yunus Cuma namazı farz namazlardandır.

9. “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem Aleyhisselam o gün yaratıldı, o gün cennete konul-
du ve o gün cennetten çıkarıldı.”

(Hadis)                         -

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve 
alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu elbette sizin için daha hayırlıdır.”

(Cuma suresi, 9. ayet)

“Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cumaya gelir, sessizce hutbeyi dinlerse üç gün fazlasıyla bir cumadan 
diğer cumaya kadar olan zaman içinde işlemiş olduğu günahları affedilir.”

(Hadis)                        -

Verilen ayet ve hadislerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Cuma namazının kılınması farz-ı kifayedir.

B) Cuma namazı öğle vaktinde kılınır.

C) En hayırlı gün cuma günüdür.

D) Cuma namazını kılan kişinin günahları affedilir.
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1.B   2.A   3.D   4.D   5.D   6.C   7.C    8.A    9.C  10.B

10.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen yukarıdaki tabloyu tahtaya çizmiş ve öğrencilerden doğru olanları 
yeşil yanlış olanları ise kırmızıya boyamalarını istemiştir.

Buna göre Mehmet tabloyu nasıl boyar ise doğru yapmış olur?

D Y
Teravih namazının kılınması farzdır.
Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.
Cenaze namazını kılmak sünnettir.

A) B) C) D)
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