Konu Testleri
1.Dönem 1.Değerlendirme Testi
1- İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konuşabilmesi
b) Koşabilmesi
c) Duygularının olması
d) Aklının olması
2- "Allah'a inanan bir Müslüman, kendisini sürekli görüp gözeten bir Yaratıcı olduğunun
farkındadır. Bu nedenle
........................................................................................................."
Cümlede yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Kötü davranışlardan kaçınmaya çalışır
b) İnsanlara yardım etme konusunda isteksiz olur
c) İyilik yapmak için uğraşır
d) İbadetlerini her zaman yapmaya çalışır
3- İslam dininde aşağıdaki şartlardan hangilerini taşıyan insanlar, Allah'a inanmakla
sorumludur?
a) Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış insanlar
b) Akıllı ve zengin insanlar
c) Akıllı ve sağlığı yerinde insanlar
d) Ergenlik çağına ulaşmış ve sağlığı yerinde insanlar

Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan konu, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadet etmenin önemi
b) Çalışmanın önemi
c) Yüzmenin faydaları
d) Evrendeki düzen ve uyum
5-

- Gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesinin olması
- Dünyanın güneşe, aya ve diğer gezegenlere belli bir mesafede olması
- Dünyanın hareketlerinden mevsimlerin, gece ile gündüzün oluşması
- Atmosferdeki gazların insanın yaşamını sürdürmesine uygun bir ölçüde

olması
- Vücudumuzun belli bir ölçü ve uyum içinde olması
Yukarıda yer alan örnekler, bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaştırır?
a) Allah'a inanmak için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir
b) Yardımsever olmak, Allah'a inanan insanın özelliklerindendir
c) Allah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır
d) Çalışan insan, Allah'ın yardımına güvenir ve başarır
6- "Allah'ın varlığı ve birliği inancı"nı ifade eden kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Besmele
b) Tevekkül
c) Tevhid
d) İbadet
7- İnsanın bir işte başarıya ulaşmak için elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a
güvenmesine ne ad verilir?
a) Besmele
b) Tevekkül
c) Tevhid
d) İbadet
8- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Hiç kimse kendi el emeği ile kazandığından
daha hayırlı bir lokma yememiştir." buyurmuştur. Peygamberimizin bu sözünde
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Çalışmanın
b) Oruç tutmanın
c) Temizliğin
d) Evrendeki düzenin

www.konutestleri.com

4- "O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede
yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)

9- İhlas suresinde yer alan "Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) De ki: O, Allah'tır, bir tektir
b) O, doğurmamış ve doğmamıştır
c) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir
d) Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
10- "Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ...................................................... Ve lem
yekün lehû küfüven ehad."
İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru
bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lem yûled
b) Lem yelid ve yekün
c) Lem yelid ve lem yûled
d) Fesalli li rabbike venhar
11- Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirmek ve verdiği nimetlere teşekkür etmek
için yaptığımız güzel davranışlara ne ad verilir?
a) Hutbe
b) İbadet
c) Tevekkül
d) Tevhid
12- Aşağıdakilerden hangisi Allah'ımıza ibadet yapma amaçlarımızdan değildir?
a) Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak
b) Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek
c) Sevap kazanmak
d) Makam ve şöhret kazanmak
13- Yüce dinimiz İslam'da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar, Allah'a inanıp
ibadet etmekle ................................... olurlar.
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a)Namaz
b) Vacip
c) Mükellef
d) Hoca
14- Yüce Rabbimizin bizlerden kesinlikle yapmamızı istediği ibadetlere ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile
15- Farz kadar kesin olmamakla birlikte Allah'ın bizden yapmamızı istediği ibadetlere ne
ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile
16- Peygamber Efendimizin söylediği sözlere, yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve
davranışlara ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile
17- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farzdır?
a) Sadaka vermek
b) Zekat vermek
c) Fitre vermek
d) Diş fırçalamak
18- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?
a) Beş vakit namaz kılmak
b) Ramazan'da oruç tutmak
c) Hacca gitmek
d) Cenaze namazı kılmak
19- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir?
a) Nafile ibadet yapmak
b) Bayram namazı kılmak
c) Kurban kesmek
d) Beş vakit namaz kılmak
20- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılır?
a) Oruç
b) Namaz
c) Zekat
d) Hac
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