Konu Testleri
2.Dönem 2.Değerlendirme Testi
1- Bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı ve sınırları belli olan toprak parçasına ne
ad verilir?
a) Bayrak
b) Milli marş
c) Ulus
d) Vatan
2- Aynı topraklar üzerinde yaşayan, birbirlerine ortak değerlerle bağlı olan insan
topluluğuna ne ad verilir?
a) Vatan
b) Millet
c) Topluluk
d) Takım
3- Bir milleti oluşturan ortak değerlerin başında dil, tarih, vatan ve inanç birliği gelir. Bu
ortak değerler o milletin
....................................................................................
Yukarıdaki cümleyi en iyi şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birlik ve beraberliğine katkı sağlar
b) Barış ortamının yok olmasına katkı sağlar
c) Daha zengin olmalarına katkı sağlar
d) Zayıflayıp yok olmasına katkı sağlar
4- Manevi değerlerimiz bizi biz yapan, sosyal ve kültürel hayatımızı yansıtan, inancımızı,
örfümüzü, bağımsızlığımızı anlatan ve bize ait olan değerlerimizdir. Bu değerlerimize
sahip çıkmak, onları korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının görevidir.
Aşağıdakilerden hangisi manevi değerlerimizden değildir?
a) İstiklal Marşımız
b) Bayrağımız
c) Şehitlerimiz
d) Bilimsel ve teknolojik başarılarımız

b) Gazi
c) Millet
d) Kültür
8- Askerlik, düşmanlara karşı vatanımızı koruma ve savunma sanatıdır. Askerlik yapmak
bir vatandaşlık görevidir, bir vatan borcudur. Askerlik yapmak kutsal bir görevdir.
Vatanın korunması, milletin varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Nitekim Kurtuluş
Savaşı'nda atalarımız vatanımızı savunmak için yıllarca askerlik yapmışlar, canla, başla
mücadele etmişlerdir.
Yukarıdaki paragrafta askerlik görevinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
a) Askerliğin vatan borcu olduğuna
b) Askerliğin kutsal bir görev olduğuna
c) Ülkemizde askere gitme yaşına
d) Askerliğin bir savunma sanatı olduğuna
9- Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak yurtta ve dünyada barışın oluşmasına katkı
sağlamış oluruz?
a) Hoşgörü
b) Selamlaşma
c) Hediyeleşme
d) Hepsi
10- "Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın
bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar..." (Âl-i İmran suresi,
169.-170. ayetler)
Bu ayette, dünyada öldükleri halde Rableri katında diri kabul edilenler kimlerdir?
a) Gaziler
b) Şehitler
c) Yöneticiler
d) Alimler (bilge kişiler)
11- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Çoğalmak
b) Okumak
c) Toplamak
d) Okunan metin

5- Bağımsızlığımızın sembollerinden ve manevi değerlerimizden biri olan İstiklal
Marşı'mızın yazarı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yahya Kemal Beyatlı
b) Orhan Veli Kanık
c) Mehmet Akif Ersoy
d) Ziya Gökalp
6- Allah yolunda, vatanın korunması uğrunda düşmanla savaşıp yaralanan, hayatta kalan
kimselere ne ad verilir?
a) Şehit
b) Gazi
c) Millet
d) Kültür
7- Allah yolunda, vatanın korunması uğrunda düşmanla savaşıp hayatını kaybeden
kimselere ne ad verilir?
a) Şehit

12- Kur'an-ı Kerim'in indirildiği yıl ve mübarek gecenin ismi, aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) 620 yılı Kadir gecesinde
b) 610 yılı Mirac gecesinde
c) 620 yılı Mirac gecesinde
d) 610 yılı Kadir gecesinde
13- İslam dinini öğrenmek isteyen bir kişinin başvuracağı en temel kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hadisler
b) Diyanet İşleri
c) Kur'an-ı Kerim
d) İnternet
14- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan inanç konularından biridir?
a) Zekat
b) Doğruluk
c) Oruç
d) Melek inancı
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15- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan ibadet konularından biridir?
a) Allah inancı
b) Yardımseverlik
c) Namaz
inancı

d) Ahiret

16- Kur'an, insan ilişkilerinde doğruluk, sevgi, saygı, adalet gibi değerleri
tavsiye eder
- Kur'an, barışı, dostluğu, kardeşliği öğütler
- Kur'an, kötülüğü ve kötü şeyleri yasaklar
Yukarıda verilen bilgiler, Kur'an-ı Kerim'in hangi yönü ile ilgilidir?
a) Kur'an'ın Allah inancı konusunda bilgiler vermesi
b) Kur'an'ın iyiye ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması
c) Kur'an'ın geçmiş Peygamberler hakkında bilgiler vermesi
d) Kur'an'ın Allah-evren ilişkisi konusunda açıklayıcı olması

18- Hz. İbrahim Peygamberin yaşadığı yer, ülkemizde hangi bölgedir?
a) Antalya çevresi
b) Karadeniz bölgesi
c) İstanbul
çevresi

d) Urfa-Harran

19- Hz. İbrahim, halkının inandığı putlara niçin inanmıyordu?
a) Putlar taştan ve tahtadan yapıldığı için
b) Putlar kendilerine yapılan isteklere karşılık veremediği için
c) Putlar cansız ve elinden hiçbir şey gelmeyen nesneler olduğu için
d) Hepsi
20- Putlara tapmadığı için Nemrut tarafından cezalandırılan Hz. İbrahim Peygamberi, bu
cezadan kurtaran büyük mucize aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşe atılması ve rüzgarın onu uçurarak yanmaktan kurtulması
b) Denize atılması ve balıkların onu kurtarması
c) Ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönüşerek onu yakmaması
d) Kılıç ve okla öldürülmek istenmesi sonucu meleklerin onu koruması
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17- Kur'an'da hayatıyla ilgili bilgi verilen bir Peygamberdir. Yaşadığı toplumda yaygın
olan "putlara tapma" inancını asla benimsememiş, halkını her zaman doğru yola ve
Allah'a inanmaya çağırmıştır. Hatta bu yüzden ülkesinin kralı tarafından cezalandırılmış,
ateşe atılmış, ancak Allah'ın bir mucizesi gereği ateş O'nu yakmamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Nuh (a.s.)
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