Konu Testleri
4.Ünite Değerlendirme Testi

14- Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü bir şekilde hangi surede anlatılmıştır?
a) İhlas suresi
b) Kevser suresi
c) Fatiha suresi
d) Yasin suresi

15- İbadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır
b) Sevap kazanmak için yapılır
c) İtibar kazanmak için yapılır
d) Kulluk borcumuzu ödemek için yapılır
16- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?
a) Hz. Eyüp kıssası
b) Ashab-ı Kehf kıssası
c) Hz. İbrahim kıssası
d) Hz. Yusuf kıssası
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1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel konularından biri değildir?
A. Ahlak
B. Sağlık C. İnanç
D. İbadet
2. Kur’an’da kıssalar niçin anlatılmıştır?
A. İnsanları doğruya ve güzele yönlendirmek için
B. Tarihî bir olayı anlatmak için
C. İnsanların meraklarını gidermek için
D. İnsanların bilgisi olması için
3. Allah’ın emrettiği belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne denir?
A. Sabır
B. Ahlak
C. İbadet
D. İnanç
4. Sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hz. Salih
B. Hz. Eyüp
C. Hz. Âdem
D. Hz. Yunus
5. Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır?
A. Sabır
B. Kul hakkı
C. Adalet
D. Kulluk etmek
6- "Yüce Allah Peygamberlerini insanlardan seçmiştir. Çünkü...."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahyin muhatabı insandır
b) Allah'ın mesajları insanlara yöneliktir
c) Bir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilir
d) İnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır
7- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir?
a) Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet
b) Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk
c) Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ
d) Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ
8- Peygamberlerin "doğru sözlü ve doğru davranışlı" olmalarını ifade eden sıfatları
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet
9- Peygamberlerin "güvenilir" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet
10- Peygamberlerin "akıllı ve zeki" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet
11- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ana konulardan biri değildir?
a) İbadet
b) Zenginlik
c) Ahlak
d) İnanç
12- Allah'ın Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirlerin ve yasakların tamamına
inanmak, bunları kalbimizle doğrulamak, dilimizle inandığımızı söylemek olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhit
b) İbadet
c) Kıssa
d) İnanç
13- İslam inancının temelini oluşturan, Allah'ın var ve bir olduğunu ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhit
b) Kıssa
c) Zekat
d) Ahlak

17- Kur'an'da kıssası anlatılan ve sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hz. Salih (a.s.)
b) Hz. Adem (a.s.)
c) Hz. Eyüp (a.s.)
d) Hz. Davud (a.s.)
18- Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan
ibret verici hikayelere ve olaylara ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Tevhit
c) Anı
d) Kıssa
19- Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları
içermektedir?
a) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü
ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
c) Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111.
ayet)
d) Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini
de anlatmadık. (Mü'min suresi, 78. ayet)
20- "Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İslam inancının temelini oluşturur
b) İslam'daki inanç esaslarını ifade eder
c) Geçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir
d) İyi ve güzel davranışlar demektir
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