Konu Testleri
1.Dönem 1.Değerlendirme Testi
1- Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görünmesi gerekmez. Örneğin
.................... gözümüzle göremediğimiz, ancak var olduğunu kabul ettiğimiz bir
varlıktır.

c) Büyüden ve nazardan korunmak için nazar boncuğu takılmalıdır
d) Eğitim-Öğretime önem verilmelidir

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Melek
b) Ağaç
c) İnsan
d) Bulut

13- İsrafil (a.s.) meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup
bütün canlıların ölmesine ne ad verilir?
a) Kıyamet
b) Mahşer
c) Mizan
d) Cennet

2- Aşağıdakilerden hangisi soyut (gözle görülemeyen) bir varlıktır?
a) Bitki
b) Taş
c) Gezegen

14- Ahirette insanların bütün amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
a) Mizan
b) Sûr
c) Mahşer
d) Kıyamet

d) Ses dalgası

3- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inanç esaslarından değildir?
a) Zekat vermek
b) Peygamberlere inanmak
c) Meleklere inanmak
d) Ahirete inanmak

15- İsrafil (a.s.) meleğinin sûra ikinci kez üflemesiyle dünyada yaşamış olan bütün
insanlar ahirette yeniden diriltilirler ve ........................... denilen büyük bir alanda,
Allah'ın huzurunda toplanırlar.

4- Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özellik değildir?
a) İrade sahibi değildirler
b) Erkeklik, dişilik özellikleri yoktur
c) Sadece cennet nimetlerinden yerler
d) Çok hızlı hareket ederler

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
a) Cennet
b) Mahşer
c) Kabir
d) Mizan

6- Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)
7- Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)
8- Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üflemekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)
9- Vefat eden insanları sorgulamakla görevli olan meleklerin adı aşağıdakilerden
hangileridir?
a) Hafaza melekleri
b) Münker-Nekir melekleri
c) Kiramen Katibin melekleri
d) İsrafil meleği
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5- Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)

16- Aşağıdakilerden hangisinde Ramazan ayını önemli kılan nedenler bir arada
verilmiştir?
a) Hac ibadetinin yerine getirilmesi-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
b) Farz olan orucun bu ayda tutulması- Hac ibadetinin yerine getirilmesi
c) Kur'an'ın bu ayda indirilmesi-Kurban kesilmesi
d) Farz olan orucun bu ayda tutulması-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
17- Bir kişiye Ramazan orucunun farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Müslüman ve akıllı olması
b) Zengin olması
c) Ergenlik çağına girmiş olması
d) Sağlıklı olması
18- Dinimizce geçerli bir mazereti olan kişiler, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını
başka bir zaman tutarlar. Bu oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Kaza orucu
d) Muharrem orucu
19- Oruç tutamayacak derecede hasta veya yaşlı olan kişilerin, tutamadıkları bu
oruçlarının yerine fakirlere verdikleri bir günlük yiyecek miktarı paraya ne ad verilir?
a) Zekat
b) Fidye
c) Kurban
d) Aşure

10- Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Şeytan Allah'a isyan etmiş bir varlıktır
b) Şeytan topraktan yaratılmış bir varlıktır
c) Şeytan insanları kötülük yapmaya teşvik eden bir varlıktır
d) Şeytan kendisini insanlardan daha üstün gören bir varlıktır

20- Bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Ramazan orucu
d) Kaza orucu

11- İslam dininin ilkelerine, ayrıca akla ve bilime aykırı olan, doğruluk ve gerçeklik payı
bulunmayan, dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne ad verilir?
a) Ahiret inancı
b) Kader inancı
c) Doğru inanç
d) Batıl inanç
12- Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan korunmak için yapılması gerekenlerden
değildir?
a) Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine bağlı kalınmalıdır
b) Araştırma ve okumaya önem verilmelidir
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