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6. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 7DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 7

1.

2.

• Yaratan Rabb’inin adıyla oku!

• O insanı alaktan (embriyodan) Yaratmıştır.

• Oku! kalemle (yazmayı) öğreten (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabb’in, sonsuz kerem sahibidir.

(Alak suresi 1-5. ayetler)

Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
A) İnsana bilmediklerinin öğretildiği. 

B) Kuran’ın son ilahi kitap olduğu. 

C) İnsanın alaktan yaratıldığı. 

D) Allah’ın yaratıcılığı.

Mekkeli müşrikler, İslam’ın yayılmasını engelleme çabalarından sonuç alamadılar. Hz. Peygamber’i (s.a.v.) koru-
yan amcası Ebu Talip’e geldiler. “Yeğenin ilahlarımızı kötüledi, dinimizi ayıpladı, akıllarımızı küçümsedi, atalarımızı 
sapıklıkla suçladı. Ya onu bundan vazgeçirirsin ya da aradan çekil, bırak biz onun hakkından gelelim.” dediler. 
Ebu Talip, müşriklerin dediklerini yeğenine anlattı. Kendisinin de zor durumda kaldığını söyledi. Allah’ın Elçisi Hz. 
Muhammed (s.a.v.) amcasına şu cevabı verdi: “Ey amca! Allah’a yemin ederim ki bu işi bırakmam için Güneş’i sağ 
elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de Allah bu daveti güçlendirinceye veya ben bu uğurda ölünceye kadar bu işi 
bırakmayacağım.”

Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) müşriklerle anlaşmıştır.

B) Müşrikler müslümanlara işkencelerde bulunmuştur. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) büyük bir kararlılıkla davasının arkasında durmuştur.

D) Ebu Talip müşriklerin tehditlerinden çekinip Peygamberimizi korumaktan vazgeçmiştir.

3.

Verilen tablolar ok işaretleri ile eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

Hz. Ali (r.a)
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk inanan ve vefatına kadar ona destek 
olan hayat arkadaşıdır.

Hz. Hatice 
(r.a)

İlk Müslümanlardan biridir ve Peygamber Efendimizin en yakın 
dostudur.

Hz. Ebubekir 
(r.a)

Henüz sekiz yaşında müslüman olmuş, Hayber’in aslanı olarak 
anılır.

A) B)

C) D)
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5. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından biri değildir?
A) Yeşilay’ın çalışmaları takip edilip, gerektiğinde bu etkinliklere katılınmalıdır. 

B) Zararlı alışkanlıkları olmayan iyi insanlarla arkadaşlık edilmelidir.

C) Ahlaki açıdan kişi kendini yetiştirmeli ve ona göre davranmalıdır.

D) En az zararlı maddeler kullanılmalı ve bunlar çoğaltılmalıdır.

6. • İsrailoğullarına Peygamber olarak gönderilmiştir.

• Hz. İsa ile aynı dönemde doğmuş ve teyzesinin oğludur.

• İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

Verlen maddelerde bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Zekeriyya B) Hz. Musa  C) Hz. Yahya  D) Hz. Harun

7.

Ali sabah okula giderken akşam çalıştığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki kelimelerin anlamlarını tekrarlayıp 
öğrenmeye çalışır.

Buna göre Ali hangi kelimeyi yanlış tanımlamıştır?
A) Medine sözleşmesi   B) Ensar

C) Ravza-i Mutahhara   D) Hendek savaşı

Medine sözleşmesi: Peygamber 
Efendimiz ile Yahudiler arasında Medine’deki iç hu-
zuru ve barışı sağlamak amacı ile imzalanmıştır. 

Hendek savaşı: Müslümanlardan 
Selman-ı Fârisi’nin tavsiyesi ile Medine’nin etrafına 
çukurların kazılması ile bu ismi almıştır.

Ensar: Mekke’den medine’ye göç 
eden Müslümanlara denir. Yardım eden anlamına 
gelir.

Ravza-i Mutahhara: Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) defnedildiği yere verilen isimdir. 
Temiz bahçe anlamına gelir.

4. • Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gece Allah’ın (c.c.) izniyle Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mes-
cid-i Aksâ’ya götürülmesine ---- denir.

• İslamiyetin ilk yıllarında davet gizli bir şekilde yürütülüyordu Müslümanlar Safa tepesinin arkasındaki bir evde 
toplanıp Kur’an öğreniyordu. İslam tarihinde bu eve ---- denir_

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den, Medine’ye göç etmesine ---- denir.

Verilen cümlelerde boş bıraklıan yerler doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
A) Hicret  B) Miraç  C) İsra  D) Darü’l-Erkam
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9. “Allah’ın yardımı ve fetih (mekke’nin fethi) gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördü-
ğün vakit, Rabb’ine hamdederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.”

(Nasr suresi 1-3. ayet)

Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnsanların İslamiyet ile tanışmasının arttığı söylenmekte.

B) Allah’tan yardım ve bağışlanma dilenmesi gerektiği.

C) Allh’ın övgüler ile yüceltilmesi gerektiği.

D) Tövbe edilmese dahi Allah’ın affettiği.

10.

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

YAYIN KURULU
Ahmet GÜNEŞ    Diyarbakır Ölçme D. Merkezi
Asım DEMİR     Ali Kuşçu Ortaokulu
Hasan AKÇADAĞ  Şehit Mehmet Hüseyin Balta O.O
Mehmet FİDANTEN    Çelebi Eser Ortaokulu
Murat KELEKÇİ  Faik Ali Ortaokulu
Neçirvan KAYA    Fevzi Çakmak Ortaokulu
Rüstem DEĞİRMENCİ  Mevlana Halit Ortaokulu

Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin öz amcasıydı. Aynı zamanda en büyük düşmanı da oydu. Ebû Leheb, karısını 
da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı kışkırtmıştı. Ebu Leheb’in karısı da kocası gibi azılı bir düşman olmuştu. Öyle ki, 
gerdanlıklarını satıyor, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) düşmanlık yapacak adamlar tutuyordu. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
düşmanlık yapanlara da paralar yağdırıyordu. Topladığı çalı çırpıları sırtıyla taşıyor, Peygamberimizin geçtiği 
yollara dökerek Allah’ın en sevgili kuluna eziyet ediyordu. Tebbet suresinde Ebû Leheb gibilerin daima var olacağı 
haber verilmiştir. Böylece, onlara karşı dikkatli davranılması gerektiği noktasında Müslümanlar uyarılmaktadır.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ebu Leheb Peygamberimizi her daim savunmuş ve kollamıştır.

B) Tebbet suresi   Ebu Leheb ve eşini övmek için gönderilmiştir.

C) Ebu Leheb Müslüman olan ilk insanlardandır.

D) Tebbet suresinde  İslama zarar veren herkese karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır.

8. Hicret’ten sonra müşriklerle yapılan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmıştı. Bu savaş sonunda Mekkeli müşrik-
lerden 70 kadar kişi esir alınmıştı. Esirlerden bir kısmı fidye karşılığı, fidye verecek gücü olmayanlar da karşılıksız 
serbest bırakıldı. Hz. Peygamber (s.a.v.), esirler arasından okuma-yazma bilenleri ise on Müslüman’a okuma-yaz-
ma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Verilen paragrafta altı çizili cümle ile Peygamberimizin neyi önemsediği vurgulanmaktadır?
A) Eğitimi    B) İnsan hayatını

C) Mazlum insanları   D) Özgürlüğü


