Konu Testleri
2.Dönem 1.Değerlendirme Testi
1- Peygamber Efendimizin erkek çocukları küçük yaşlarda, ...................... dışındaki kız
çocukları da Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa Peygamberimizin kızlarından hangisinin ismi yazılmalıdır?
a) Fatıma
b) Zeynep
c) Ümmü Gülsüm
d) Rukiye
2- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek
olarak gösterilemez?
a) Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayırım yapmazdı
b) Peygamberimiz ailesini ilgilendiren kararları tek başına alırdı
c) Peygamberimiz ev işlerinde eşine yardım ederdi
d) Peygamberimiz aile bireyleriyle hoşça vakit geçirirdi
3- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin, aile bireylerinin görüşlerine değer ve
önem verdiğinin bir göstergesidir?
a) Torunlarını kucağına alıp sevmesi
b) Aile bireyleriyle hoşça vakit geçirmesi
c) Kızlarını evlendirirken onların da görüşlerine başvurması
d) Ev işlerine yardımcı olması
4- Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'nın düğününün çok sade bir törenle gerçekleşmesi,
çeyizinin de çok sade olması, Peygamberimizin ailesinin hangi örnek davranışının bir
göstergesidir?
a) Peygamberimizin ailesinde misafire cömert davranılmasının
b) Peygamberimizin ailesinde yoksulların gözetilmesinin
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçlerin paylaşılmasının
d) Peygamberimizin ailesinde israftan kaçınılmasının
5) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından değildir?
a) Peygamberimizin ailesinde akrabalık ilişkilerine önem verilirdi
b) Peygamberimizin ailesinde danışmaya önem verilmezdi
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçler paylaşılırdı
d) Peygamberimizin ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi
6- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Çoğalmak
b) Okumak
c) Toplamak
d) Okunan metin
7- 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
8- İslam dinini öğrenmek isteyen bir kişinin başvuracağı en temel kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hadisler
b) Diyanet İşleri

c) Kur'an-ı Kerim
d) İnternet
9- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan inanç konularından biridir?
a) Zekat
b) Doğruluk
c) Oruç
d) Melek inancı
10- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan ibadet konularından biridir?
a) Allah inancı
b) Yardımseverlik
c) Namaz
d) Ahiret inancı
11- 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

12- 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'ı
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.)
13- Hz. İbrahim Peygamberin yaşadığı yer, ülkemizde hangi bölgedir?
a) Antalya çevresi
b) Karadeniz bölgesi
c) İstanbul
d) Urfa-Harran çevresi
14- 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

www.konutestleri.com

Konu Testleri
15- 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
16- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın önemini ifade eden bir cümle değildir?
a) Paylaşmak kişinin parasını ve malını azaltır
b) İnsanlar paylaşarak ihtiyaçlarını karşılar
c) Paylaşmak toplumda huzuru ve mutluluğu artırır
d) Paylaşımcı insana Allah sevabını verir

18- Dini bayramlarımızın ikincisidir. Ramazan Bayramından iki ay on gün sonra kutlanır ve
dört gün sürer. Bu bayramın adı nedir?
a) Hıdırellez
b) Zafer Bayramı
c) Nevruz Bayramı
d) Kurban Bayramı
19- 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk bu önemli günü 23
Nisan Bayramı olarak ................................................................ armağan etti.
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17- Ramazan Bayramında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bayram namazı kılınır
b) Büyüklerin elleri öpülür
c) Bayram namazından sonra kurbanlar kesilir
d) Uzakta olan sevdiklerimizin telefonla bayramları kutlanır

Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Türk gençliğine
b) Türk çocuklarına
c) Öğretmenlerimize
d) Kahraman ordumuza
20- Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?
a) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
b) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
c) 30 Ağustos Zafer Bayramı
d) Ramazan Bayramı
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