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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

ALLAH’IN ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER TEST 1

1.                                              
Âdem (a.s.)

İdris (a.s.) Nuh (a.s.)

Hud (a.s.) Salih (a.s.) Lut (a.s.)

İbrahim (a.s.) İsmail (a.s.) İshak (a.s.) Yakub (a.s.)

Yusuf (a.s.) Şuayb (a.s.) Harun (a.s.) Musa (a.s.) Davud (a.s.)

Muhammed (s.a.v.)

Yahya (a.s.) İsa (a.s.)

İlyas (a.s.) Elyesa  (a.s.) Zekeriya (a.s.)

Süleyman (a.s.) Eyüp (a.s.) Yunus  (a.s.)

Kur’an–ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler

Zülkifl  (a.s.)

Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin Hz. Âdem 
(a.s), sonuncusunun ise Hz. Muhammed (s.a.v) olduğu haber verilmiştir. Peygamberlere iman, İslam’ın inanç esaslarından birisidir. Al-
lah’a (c.c) inanan birinin, ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere inanması gerekir. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmuştur: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitapla-
rına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: 
‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara suresi, 285. ayet)
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah, tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön vermiştir.
B) Yüce Allah, ilk insanı aynı zamanda ilk peygamber yapmış ve insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmuştur. 
C) Yüce Allah, Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte peygamberliğe son vermiş ve bundan sonra kıyamete kadar peygamber gönderme-

yecektir.
D) Yüce Allah, gönderdiği bütün peygamberlere ilahi kitaplar vermiş ve bu kitaplar doğrultusunda insanlara yol göstermiştir.
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2. Kur’an-ı Kerim’de bazı kişilerden bahsedilir. Bu kişilerin peygam-
ber olup olmadıkları belli değildir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kişilerden biri ile ilgilidir?

A) “Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: 
Size ondan bir anı okuyacağım.” (Kehf suresi, 83. ayet)

B) “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabre-
denlerdendi.” (Enbiyâ suresi, 85. ayet)

C) “Orada Zekeriya Rabbine dua etti: ‘Rabbim! Bana katından 
temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işiten-
sin.’ dedi.” (Âl-i İmrân suresi, 38. ayet)

D) “İlyas’a selam olsun. Şüphesiz biz iyi ve yararlı işleri en gü-
zel şekilde yapanları böyle mükâfatlandırırız.” (Sâffat sure-
si, 130-131. ayetler)

3. Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara di-
nin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama 
makamı olan peygamberlik vazifesine verilen isimdir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

A) Mucize B) Emanet
C) Nübüvvet D) Fetanet

4. Peygamber kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de peygamber kelimesi yerine;

I. Nebi
II. Âlim
III. Resul
IV. Veli
kelimelerinden hangileri kullanılır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV

5. Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için her topluluğa 
bir peygamber göndermiştir. 
Bu düşünceyi destekleyen ayetler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi vardır.” (Yunus su-
resi, 47. ayet)

B) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile desteklenmiş 
olarak gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulun-
muştur. “ (Fâtır suresi, 24. ayet)

C) “Andolsun ki, biz Allah’a kulluk edin, tağuttan (şeytandan 
ve Allah yolundan saptıran her şeyden) sakının diye (emret-
meleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik…” (Nahl 
suresi, 36. ayet)

D) “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan 
melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak 
bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)



3

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

6. Kur’an-ı Kerim’de peygamber olup olmadıkları bildirilmeyen üç 
kişi bulunur.  
Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir? 

A) Hz. Zülkarneyn (a.s) B) Hz. Zülkifl (a.s)
C) Hz. Üzeyir (a.s) D) Hz. Lokman (a.s)

7. Kur-an’ı Kerim’de “Nübüvvet” ve “Risalet” görevlerini yerine ge-
tiren kişilerden bahsedilir.
Bu kişilere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

A) Veli B) Bilgin
C) Âlim D) Peygamber

8. I. Hz. Âdem (a.s) ilk insan ve ilk peygamberdir.
II. Kur’an’da gönderilen bütün peygamberlerin ismi vardır.
III. Allah, her topluma peygamber göndermiştir.
IV. Her peygambere kitap gönderilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk ve son peygamber 
birlikte verilmiştir?

A) Hz. Âdem (a.s)-Hz. Muhammed (s.a.v)
B) Hz. İbrahim(a.s)-Hz. İsa (a.s)
C) Hz. Âdem (a.s)-Hz. Musa (a.s)
D) Hz. Nuh (a.s)- Hz. Muhammed (s.a.v)

10. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, 
peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri 
olmasın...” (Nisâ suresi, 165. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Peygamberlerin gönderilmesinin bir nedeni de insanların 
daha sonra bahane üreterek kurtulmaya çalışmalarına en-
gel olmaktır.

B) Peygamberlerin bir görevi de Allah’tan aldıkları mesajları ek-
siksiz ve ekleme yapmadan insanlara aktarmaktır.

C) Peygamberler her insan gibi beşeri özellikler taşımaktadır. 
D) Peygamberlerin insanlardan farkı Allah’tan vahiy almalarıdır. 
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11. Öğretmen, Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesini işlerken 
tahtaya şu bilmeceyi yazmış ve öğrencilerden bu peygamberin 
hangisi olduğunu sormuştur;

BİL BAKALIM
Ondan önce basmadı
Kimse bastığı yere.
Kimse gelip bakmadı
Onun baktığı yere.

Batu: Hz. Musa (a.s)
Tuba : Hz. İsa (a.s)
Selim: Hz. Âdem (a.s)
Merve: Hz. Muhammed (s.a.v)
cevabını vermiştir.
Buna göre öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

A) Batu B) Tuba
C) Selim D) Merve

12. Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun senden önce gön-
derdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da var anlat-
madıklarımız da var.” (Mümin suresi, 78. ayet) buyurarak gelmiş 
geçmiş peygamberlerin hepsine Kur’an’da değinmediğini açık-
lamıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) de bir hadisinde yüz yirmi dört 
bin peygamberin gönderildiğini açıklamıştır. 
Bu parçada anlatılanları en iyi aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ifade eder?

A) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. 
Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” (Fâtır su-
resi, 24. ayet)

B) “O (Muhammed) Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. 
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

C) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni (insanlara) bildir. Eğer 
bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun…” (Mâi-
de suresi, 67. ayet)

D) “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yetene-
ğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sâd su-
resi, 45. ayet)
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PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE 
GÖREVLERİ-1 TEST 2

1. • Hz.  Peygamber’in hayatını incelediğimizde; risaletiyle birlikte başlayan toplum liderliği vefatına kadar devam etmiştir. O, risalet öncesi 
hayatında ve peygamber olarak gönderildikten sonra da içinde bulunduğu toplumda güvenilen bir insan olarak yaşamış ve bundan 
dolayı da kendisine “Muhammedü’l-Emin” denilmiştir. “el-Emin”, inanılan, güvenilen ve mutemet kişi anlamına gelmektedir. Gerçek-
ten Hz. Peygamber (s.a.v) söz ve davranışlarıyla risalet öncesi ve sonrası hayatında farklı bir hayat tarzı takip etmemiş hele hele ri-
salet öncesi hayatındaki söz ve davranışları, risaletiyle birlikte getirdiği prensiplerle asla tezat teşkil etmemiştir.

• Hz. Peygamber (s.a.v) risalet öncesi dönemde putlardan nefret etmiş, putlar adına düzenlenen bayramlara katılmamış, putlar adına 
kurban kesmemiş, putlar üzerine yemin etmemiş ve Kâbe’yi çıplak tavaf etmeyerek daha sonra peygamberliği döneminde getirdiği 
prensiplere aykırı davranışlarda bulunmamıştır. Bundan dolayıdır ki, Hz. Muhammed (s.a.v), peygamberliği döneminde geçmiş ha-
yatıyla eleştirilmemiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu konu şöyle dile getirilir: “Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. 
Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?” (Yunus suresi, 16. ayet)

• Hz. Muhammed (s.a.v), gençlik yıllarını da toplumun güvenine layık olarak geçirmiş ve O’nun, bu dönemde meydana gelen birtakım 
olumsuz olayların içinde yer almayışı toplumun O’na olan güvenini daha da artırmıştır. Nitekim bunun sonucu, doğru, dürüst ve gü-
venilir olarak tanınan genç Muhammed (s.a.v), 25 yaşlarında iken bu özellikleri ile de Hz. Hatice’nin (r.a) güvenini kazanmış ve onun 
kervanını Şam’a götürmüştür. Yanında Hatice’nin (r.a) kölesi Meysere’nin de bulunduğu Muhammed’in (s.a.v) bu ticari faaliyetindeki 
dürüstlüğü, Hz. Hatice’nin (r.a) O’na evlilik teklifine sebep olmuştur.

Bu bilgilerde Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi peygamberlik özelliğine değinilmemiştir?

A) Emanet B) İsmet   C)  Tebliğ  D)  Sıdk

2. Peygamberler, Allah’ın (c.c) insanları uyarmak için seçtiği kulları ve elçileridir. Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir. Onlar her 
türlü kötü davranıştan da uzak dururlar. Allah (c.c) peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınmasını ister. Peygamberlerin diğer in-
sanlara göre mutlaka sahip olması gereken özellikleri vardır. 

PEYGAMBERLERİN

ÖZELLİKLERİ

SIDK EMANET

TEBLİĞ FETANET

İSMET

Bu bilgilerden hareketle peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar için gönderilmiş en güzel örnektirler.
B) Yaşantıları ile insanlara örnek olurlar. 
C) Hayatlarında ibretlik durumlar vardır.
D) İnsanüstü bir yaşama sahiptirler.
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3. İslam’dan önceki Mekke Dönemi’ne “Cahiliyye Dönemi” adı ve-
rilmiştir. Çünkü bu dönemde hırsızlık, gasp, cinayet, haksızlık, 
hile, adaletsizlik gibi birçok kötülük insanlar tarafından yapılıyor. 
Bu uygulamalar günlük hayatta normal görülebiliyordu. Hz. Mu-
hammed (s.a.v), kırk yaşına kadar peygamber olmadan önce 
bu toplum içinde yaşadı. Ancak bu toplumda mevcut olan hiçbir 
kötü iş ve davranışı da yapmadı. Peygamberlik verildikten son-
ra da ahlakıyla ve güzel davranışlarıyla insanlara örnek oldu. 
Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v) bütün peygamberlerin 
ortak özelliklerinden hangisini taşıdığı vurgulanmıştır? 

A) Sıdk B) İsmet
C) Fetanet D) Emanet

4. Allah’ın izniyle peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak 
için gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize denir. 
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?

A) Hz. İsa’nın (a.s) beşikte bir bebekken konuşması
B) Hz. Süleyman’ın (a.s) hayvanlarla konuşması
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v) ticaret ile uğraşması
D) Hz. İbrahim’i (a.s) ateşin yakmaması

5. Vahiy bir mesuliyet,
Allah ile kul arasında.
Nebiye düşen elbet, 
Bildirmek aynısıyla.
Bu dörtlükte peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine 
vurgu yapılmıştır?

A) İsmet B) Tebliğ
C) Emanet D) Fetanet

6. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe 
edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hûd suresi, 112. ayet)
Bu ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine 
vurgu yapıldığı söylenebilir?

A) Fetanet B) İsmet
C) Emanet D) Sıdk

7. “Hani, Musa kavmi için su dilemişti. Biz de, ‘Asanı kayaya vur!’ 
demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi 
su alacağı pınarı bilmişti…” (Bakara suresi, 60. ayet)
Bu ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir?

A) Günah işlemekten uzaktırlar.
B) Mucizelerle desteklenirler.
C) Doğruluktan ayrılmazlar. 
D) Akıllı ve zekidirler.

8. I. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yetene-
ğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla.” (Sâd su-
resi, 45. ayet)

II. “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar…” 
(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)

Bu ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerinden hangileri 
bulunmaktadır?

I II
A) Emanet İsmet
B) Fetanet Tebliğ
C) Emanet Tebliğ
D) Fetanet İsmet
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9. Allah’ın izniyle peygamberlerin peygamberliklerini ispat ama-
cıyla gerçekleşen ve insanı aciz bırakıp hayrete düşüren olay-
lara mucize denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir mucize değildir?

A) Hz. Yunus’un (a.s) balık karnında yaşaması
B) Hz. İbrahim’in (a.s) atıldığı ateşten kurtulması
C) Hz. Salih’in (a.s) kaya arasından deve çıkarması
D) Hz. İsa’nın (a.s) marangozluk yaparak geçinmesi

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde peygamberlerin “Tebliğ” 
görevi yer alır?

A) “İbrahim, …Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi ...” 
(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

B) “…Sana ancak (Allah’ın emirlerini) bildirmek düşer…”(Ra’d 
suresi, 40. ayet)

C) “Bir peygambere, emanete hıyanet etmesi yaraşmaz…” (Âl-i 
İmrân suresi, 161. ayet) 

D) “Kitap’ta (Kur’an’da) İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde du-
ran bir kimse idi…” (Meryem suresi, 54. ayet)

11. Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy geldiğinde o, büyük bir endi-
şeye kapılmış ve evine gelerek Hz. Hatice’ye (r.a) üzerini ört-
mesini söylemiştir. Bir süre sonra ona ne olduğunu merak eden 
Hz. Hatice’ye (r.a) durumu anlatınca eşi ona, “Üzülme! Şüphe-
siz Allah seni yalnız bırakmaz. Çünkü sen, yakınlarına yardım 
eder, aileni korur, hayatını şerefinle kazanır, başkalarına doğru 
yolu gösterir, yetimleri korur, sözün doğrusunu söyler, emanete 
riayet edersin...”  diyerek onu teselli etmiştir.
Bu parçada Hz. Hatice (r.a), Peygamberimizin hangi 
peygamberlik özelliklerine vurgu yapmıştır?

A) Sıdk-Emanet B) Fetanet-Tebliğ
C) Tebliğ-Emanet D) İsmet-Fetanet

12. Hz. Muhammed’in (s.a.v) İslam’a açık daveti sonrasında Mek-
ke müşriklerinin Müslümanlara karşı eza ve cefası arttı. Bunun 
üzerine sıkıntı içindeki Müslümanlara geçici olarak bu sıkıntıdan 
kurtulmaları için Hz. Muhammed (s.a.v), Habeşistan’a hicret et-
melerini söyledi. Mekke müşrikleri Habeşistan’a giden Müslü-
manları geri getirmek için Ebu Süfyan’ı oraya gönderdiler. Ebu 
Süfyan, Habeşistan Kralı Necaşi ile konuşup onları kendisine 
teslim etmesini istedi. Necaşi, bu talep karşısında oraya hicret 
edenleri yanına çağırdı ve heyetin başında bulunan Cafer b. Ebi 
Talib (r.a), ona “Ey Kral! Biz putlara tapan, ölü eti yiyen, her türlü 
kötülüğü yapan, akraba ile ilişkiyi kesen, komşuları gözetmeyen, 
zayıfları güçlüler tarafından ezilen bir topluluk idik. Allah, içimiz-
den ailesini, doğruluğunu ve güvenilirliğini bildiğimiz birini bize 
elçi olarak gönderdi...” dedi. Bunun üzerine Habeşistan Kralı 
Necaşi Müslümanları müşriklere teslim etmedi.
Cafer bin Ebi Talip (r.a), sözleriyle Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
hangi özelliklerini vurgulamıştır?

A) Sıdk-İsmet B) Emanet-Sıdk
C) Sıdk-Fetanet D) Emanet-İsmet
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PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE 
GÖREVLERİ-2 TEST 3

1. Emanet Fetanet İsmet
?

Sıdk Tebliğ

Bu tablonun başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Peygamberin İhtiyaç Duydukları Özellikler
B) Peygamberin İnsanlara Benzeyen Yönleri
C) Peygamberdeki İnsanüstü Özellikler
D) Peygamberlerin Ortak Nitelikleri

2. Safa Tepesi’ne çıkan Hz. Muhammed (s.a.v), Mekke halkına 
şöyle seslendi; “Şu dağın ardında veya şu vadide size saldır-
mak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana 
inanır mıydınız?” Mekkeliler de, “Evet, senden hep doğruluk gör-
dük.” diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğru sözlü oldu-
ğunu onayladılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v), “Ben 
Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koş-
mamaya davet ediyorum.” dedi.
Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlerin ortak 
özelliklerinden hangilerini taşıdığı çıkartılabilir?

A) Sıdk-İsmet B) Sıdk-Tebliğ
C) Sıdk-Fetanet D) Sıdk-Emanet

3. Hz. Musa’ya (a.s) Allah tarafından peygamberlik verilince, onun 
Firavun’a gidip dini ona anlatması emredildi. Firavun’un huzuru-
na çıkan Hz. Musa (a.s), ona dini anlattı. Ancak Firavun, onun 
davetini kabul etmedi ve ülkesindeki meşhur sihirbazları topla-
yarak Hz. Musa’yı (a.s) yenmeyi düşündü. Sihirbazlar yere so-
palarını atınca sopalar göz yanılması sonucu bir yılana dönüştü. 
Yüce Allah, Hz. Musa’ya (a.s) asasını yere atmasını söyledi. Hz. 
Musa (a.s) asasını yere atınca onun asası dev bir yılana dönü-
şüp sihirbazların yılanlarını yuttu.
Bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Keramet B) Mucize
C) Emanet D) Fetanet

4. Allah (c.c), peygamberlere peygamberliklerini ispat etmeleri için 
bazı mucizeler vermiştir.  
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) en büyük 
mucizesi olarak kabul edilir?

A) Kur’an-ı Kerim
B) Ay’ı ikiye yarması
C) Miraca çıkması
D) İslam’ı kısa sürede yayması

5. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, 
peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri 
olmasın…” (Nisâ suresi, 165. ayet)
Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) İnsanları doğru yola çağırırlar ve iyilik yapanları cennetle 
müjdelerler.

B) İnsanları ahiret hayatının azabı hakkında uyarırlar.
C) İnsanlara Allah’ın dinini anlatmakla görevlidirler. 
D) Her biri üstün niteliklere sahiptirler. 
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6. Hz. Peygamberin (s.a.v) vefatı Müslümanlar arasında çok büyük bir üzüntüye yol açtı. Hiç kimse onun vefatına inanmak istemedi. An-
cak Hz. Ebu Bekir (r.a.), onun da her insan gibi bir insan olduğunu insanlara anlatarak, “Ey insanlar! Muhammed’e tapan kimler ise 
bilsin ki gerçekten o ölmüştür. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez.” dedi. Daha sonra bir ayet 
okuyarak Müslümanları teselli etti.
Hz. Ebu Bekir’in (r.a) okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)
B) “… (Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…” (Fâtır suresi, 13. ayet)
C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır…” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
D) “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür ya da öldürülürse siz geri mi dö-

neceksiniz? Kim sözünden geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirir.” (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)

7. Bütün peygamberler, Allah’tan aldıkları emir ve yasakları insanlara anlatmakla görevlidirler. Bu görevi yaparken aldıkları vahye ne bir 
ekleme ne de bir çıkarma yapma yetkisine sahip değilerdir. 
Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Sıdk B) Emanet
C) Tebliğ D) İsmet

8. Hz. Muhammed (s.a.v), en yakınlarından başlayarak insanları Allah’ın dinine davet etmiştir. Bir süre sonra başka devlet başkanlarına 
İslam’a davet mektupları göndermiştir. O dönemin Bizans Kralı’na mektup ulaşınca Kral, o esnada Bizans’ta bulunan Ebu Süfyan’ı ya-
nına çağırmış ve ona, mektubu göndereni tanıyıp tanımadığını ve bu kişinin hiç yalan söyleyip söylemediğini sormuştur. Ebu Süfyan, 
tanıdığını ve onun hiç yalan söylemediğini Kral’a söylemiştir.
Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden;

I. Sıdk
II. İsmet
III. Tebliğ
IV. Fetanet
hangilerine değinilmiştir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV
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9. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir 
yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ su-
resi, 8. ayet)
Bu ayette peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Günah işlemekten uzak oldukları
B) Çeşitli mucizeler gösterdikleri
C) Her insan gibi beşer oldukları
D) Allah tarafından seçildikleri

10. Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan ve ibretlik olaylar yaşayan 
peygamberlerden biri de Hz. Eyüp’tür (a.s). O, büyük bir hasta-
lığa maruz kalmış, bu yüzden elindekileri kaybetmiş, ancak Al-
lah’a isyan etmemiş, ondan yardım istemiş ve sonunda sağlığına 
ve eski nimetlerine tekrar kavuşmuştur.
Buna göre Hz. Eyüp’ün (a.s) hangi konuda insanlara örnek 
olduğu söylenebilir?

A) Sabır  B) Cesaret
C) Adalet D) Merhamet

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin ortak 
niteliklerinden “Sıdk” ile ilgili değildir?

A) “Kitap’ta (Kur’an’da) İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde du-
ran bir kimse idi…” (Meryem suresi, 54. ayet)

B) “Kitap’ta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Gerçekten o, son de-
rece dürüst bir peygamber idi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

C) “İbrahim, …Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi ...” 
(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

D) “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yetene-
ğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla.” (Sâd su-
resi, 45. ayet)

12. Temiz kalbi olanın,
Alnı ak olur elbet.
Günahı olmayanın
Adı nebidir elbet.
Bu dörtlükte peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine 
vurgu yapılmıştır?

A) İsmet B) Tebliğ
C) Emanet D) Fetanet
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PEYGAMBERLER İNSANLAR İÇİN 
EN GÜZEL ÖRNEKTİR TEST 4

1. Allah tarafından peygamber ve elçi olarak seçilen insanların içinde bulundukları toplumlarda üstün meziyetlere sahip, saygı duyulan ör-
nek insanlar oldukları görülmektedir. Peygamberler bu yönleriyle insanüstü değil ancak üstün insanlar olarak kabul edilebilirler. Allah’ın 
seçkin kıldığı kullar olarak insanlara Allah’tan aldıkları vahyi bildirmelerinin yanında üstün özellikleriyle de kitleleri etkileyerek tebliğ va-
zifelerini yerine getirmişlerdir. Aynı zamanda sahip oldukları bu insanî ve ahlâkî özellikler onların Allah’tan gelen vahiy ile uyum içinde 
olmalarını ve bu sayede insanlar üzerindeki etkilerinin de daha güçlü olmasını sağlamıştır. Aksi takdirde yani kendisine böyle bir görev 
gelmeden önceki hayatında çirkinlik ve azgınlıklar içinde olan birinin böyle bir görevle şereflendirilerek insanları doğru ve hayırlı olana 
çağırması ve bu konuda yeterince başarılı olup sözüne itibar edilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Kur’an-ı Kerim ayetleri incelen-
diğinde Allah tarafından seçilerek insanlara önder olmak üzere gönderilen kişilerin bu görev ile şereflendirilmeden önce de sonra da 
güçlü bir karaktere sahip ve pek çok açıdan da örnek birer insan oldukları görülmektedir. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilemez?

A) “İbrahim, gerçekten yumuşak huylu bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.” (Hûd suresi, 75. ayet)
B) “Dediler ki: Ey Şuayb! Namazın mı emrediyor sana, atalarımızın tapar olduğu şeyleri terk etmemizi yahut mallarımızda dilediğimiz 

gibi davranmaktan vazgeçmemizi? Esasında sen; gerçekten yumuşak huylu, olgun bir insansın.” (Hûd suresi, 87. ayet)
C) “Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini de ince bir imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resûl geldi onlara.” 

(Duhân suresi, 17. ayet)
D) “O (Muhammed) Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

2. İnsanlık tarihi incelendiğinde insanların mutlaka başlarında kendilerine yönetici olarak seçtikleri, ya da zaten içinde bulundukları sis-
temin bir sonucu olarak bir liderlerinin olduğu, o toplumlarla özdeşleşmiş tarihsel isimlerin bulunduğu görülmektedir. Bu liderlere du-
yulan saygı ve zaman zaman da korku sebebiyle onlara itaat esas olmakta ve sözü tartışmasız bir emir olarak algılanmaktadır. İşte 
peygamberlerin gönderilmelerinin en büyük faydalarından biri de, onların sahip oldukları liderlik ve fedakârlık özellikleridir. Onlar için-
de bulundukları toplumlarda kulluk ve ibadetinde titiz, üstün ahlâk timsali, cömert, hayır ve barışsever kişiler olarak örnek bir model 
oluşturmakta, insanlara iyiliği emredip onları kötülüklerden alıkoymaktadırlar. Nitekim Kur’an’da, “Onları, bizim buyruğumuzla yol alan 
önderler yaptık. Onlara iyilikler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, yalnız bize kulluk ediyorlardı.” (Enbiyâ suresi, 
73. ayet) buyrularak bu duruma dikkat çekilmiştir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerin tavır ve davranışları örnek alınmalarına sebep olmuştur. 
B) Toplumlar içinde kendilerine örnek olacak kimseler bulunmuştur. 
C) Peygamberler devlet yönetiminde yer almak istemiştir.
D) Peygamberler toplumlar için en güzel örnektirler. 
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3. Peygamberler karşı karşıya kaldıkları sayısız zorluklara rağmen 
Allah’tan aldıkları elçilik vazifesini yerine getirmek uğruna canla-
rı ve malları ile mücadele eden, yerine getirmiş oldukları tebliğ 
karşılığında insanlardan herhangi bir ücret istemeyen, dünyevî 
makam ve mevki peşinde koşmayarak Allah’tan başka hiç kim-
seden bir beklenti içinde olmayan ve ilâhî vahyi en başta bizzat 
kendi hayatlarında tatbik ederek yaşantıları ile sözleri uyum için-
de olan kimselerdir. Peygamberlerin bu özellikleri insanlar için 
en güzel örnek olmalarının da bir göstergesidir.
Bu parçadan hareketle peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Davalarında samimi olduklarına
B) İnsanlardan bir beklenti içinde olmadıklarına
C) Tebliğ ettiklerini önce kendilerinin yaşadığına
D) Allah’tan vahiy alarak insanlara üstünlük tasladıklarına

4. Kur’an-ı Kerim, temel ibadetlerden bahseder ancak onların 
ayrıntılarına değinmez. Müslümanlar, bu temel ibadetlerin ay-
rıntılarını Hz. Muhammed’in (s.a.v) uygulamalarından öğrenir. 
Çünkü o, Müslümanlar için ----
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilirse 
anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) son peygamberdir.
B) Allah’ın resulüdür.
C) örnek alınacak kişidir.
D) büyük fedakârlıklarda bulunmuştur.

5. “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsma-
il, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya 
verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rable-
rinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden 
ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara su-
resi, 136. ayet)
Bu ayette peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Kur’an’da ismi açıklanan ve açıklanmayanlarının olduğu
B) Ayrım yapmadan hepsine iman edilmesi gerektiği
C) İnsanlar arasından seçilen üstün kişiler oldukları
D) Peygamberlerin beşeri özellik taşıdıkları

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliğinden önceki döneme 
Cahiliye Dönemi ismi verilmiştir. O dönemde yaşayan insanlar 
kötü davranışlarda bulunmakta; adaletsizliği, haksızlığı, hırsızlı-
ğı, adam öldürmeyi, kadınlara değer vermemeyi kendilerine ilke 
edinmekteydiler. Böyle bir topluma Allah vahiy göndererek ----
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilemez?

A) İnsanları dünyada ve ahirette mutlu etmeyi istemiştir.
B) insanlara rahmet ettiğini göstermiştir.
C) toplumsal hayatı yaşanabilir kılmıştır.
D) insanlar arasındaki ayrımı artırmıştır. 

7. Başına bir sıkıntı geldiğinde peygamberlerin hayatlarına bak! 
Onlar, Allah’ın sevgili kulları oldukları halde başlarına çeşitli sı-
kıntılar gelen kişilerdir. Onlar, bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman 
Allah’a isyan etmemiş ve sabırla bu sıkıntıları aşmaya çalışmış-
lardır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir.
B) Peygamberler, insanlara dini tebliğ etmiştir.
C) Peygamber akıllı ve zeki kişilik özelliğine sahiptir.
D) Peygamberler günah işlemekten kaçınmıştır.

8. “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Al-
lah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece 
bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi özelliği 
vurgulanmaktadır?

A) Akıllı ve zeki olması
B) Allah’tan vahiy alması
C) En güzel örnek olması
D) Mucizelerinin bulunması 
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9. “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret günü-
ne kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir 
örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Kendisinin örnek alınacak biri olduğu
B) Görevini hakkıyla yerine getirdiği
C) Toplumdaki yanlışları düzelttiği
D) İnsanları bir araya getirdiği

10. Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatında bizler için örnek davranışlar 
vardır. Örneğin zorluklara karşı gösterdiği sabır, azim ve karar-
lılık; ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhameti, 
haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi daha birçok güzel 
davranışları onun hayatında yer alır.
Bu parçadan hareketle Hz. Muhammed (s.a.v) için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Örnek alınmalıdır. 
B) Güzel ahlak sahibidir.
C) Örnek davranışlar sergilemiştir.
D) Örneklikten uzak bir hayata sahiptir.

11. Her peygamberin örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı 
Kerim’de öne çıkan üstün bir özelliği vardır. 
Buna göre;

I. Sabrı ile tanınmış peygamber Hz. Eyüp’tür (a.s).
II. Allah’a teslimiyeti ve tevhid mücadelesi ile ön plana çıkmış 

peygamber Hz. İbrahim’dir (a.s).
III. İffeti ve güzel ahlakıyla örnek olmuş peygamber Hz. Yu-

suf’tur (a.s).
IV. Allah’tan aldığı vahyi insanlara yumuşak anlatımıyla örnek 

olmuş peygamber Hz. Lokman’dır (a.s).
bilgilerinden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

12. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde peygamberlerin insanlar 
için en güzel örnek olduğu çıkarılamaz?

A) “İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten 
güzel bir örnek vardır.” (Mümtehine suresi, 4. ayet)

B) “… Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gön-
derdi…” (Bakara suresi, 213. ayet)

C) “İsa, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek 
yaptığımız bir kuldu.” (Zuhruf suresi, 59. ayet)

D) “Yemin olsun, Allah resulünde sizin için, Allah’ı ve ahiret gü-
nünü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek var-
dır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
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VAHİY VE VAHYİN GÖNDERİLİŞ AMACI/
İLAHİ KİTAPLAR TEST 5

1.                                                       İLAHİ
KİTAPLAR

KUR’AN–I KERİM
Hz. Muhammed’e (s.a.v.)

İN
C

İL
H

z.
İs

a’
ya

 (a
.s

.)

ZEBUR
Hz. Davud’a (a.s.)

TEVR
A

T
H

z. M
usa’ya  (a.s.)

 

Ahmet, Yüce Allah’ın indirdiği tüm kitapları tablodaki gibi sıralamıştır. Ahmet bu kitapların hepsine birden inanmanın İslam’da emredil-
diğini öğrenmiştir.
Buna göre Ahmet’in öğrendiklerini en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar...” (Bakara suresi, 4. ayet)
B) “Şüphesiz, Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır…” (Mâide suresi, 44. ayet)
C) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf suresi, 2. ayet)
D) “… Davud’a da Zebur’u verdik.” (Nisâ suresi, 163. ayet)
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2. 

Vahiy,
insanlar

için

Rahmettir. Rehberdir.

Şifadır. Delildir.

Açıklamadır.
Yolu aydınlatan

bir ışıktır.

Bu şemadan vahiy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Yüce Allah’ın kullarına olan merhametinin bir göstergesidir.
B) Yüce Allah’ın insanlara doğru yolu göstermesidir.
C) Yüce Allah’ın insanlarda bulunan yanlış davranış ve hasta-

lıkları iyileştiren bir kaynaktır.
D) Yüce Allah’ın insanlara bildirdiği evrensel değişmeyen me-

sajlardır.

3. Sözlükte; gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönder-
me, işaret gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise; peygamberler 
aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilme-
si ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi 
bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. 
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) İnanç B) Vahiy
C) Mucize D) Keramet

 

4. “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara 
açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve 
rahmet olsun diye gönderdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)
Bu ayet vahyin gönderiliş amacı olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinmemiştir?

A) İnsanlara rahmet etmek
B) İnsanlara doğru yolu göstermek
C) İnsanlara ibadet esaslarını öğretmek
D) İnsanlar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek

5.      Peygamberler Suhuf sayfa sayısı
I Hz. Âdem (a.s) 10
II Hz. Şit (a.s) 20
III Hz. İdris (a.s) 20
IV Hz. İbrahim (a.s) 10

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bir özelliği 
ile ilgili değildir?

A) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” 
(Yusuf suresi, 2. ayet)

B) “Kur’an’ı elbette biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette 
biziz.” (Hicr suresi, 9. ayet)

C) “Kur’an’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sa-
hibi Allah tarafındandır.” (Zümer suresi, 1. ayet)

D) “İnkâr edenler dediler ki: Bu Kur’an’ı dinlemeyin! Baskın çık-
mak için o okunurken yaygara koparın.” (Fussilet suresi, 26. 
ayet)

7. Kur’an-ı Kerim’e göre insanların dünya hayatında birbirlerine ırk, 
renk, dil, soy, sop ve zenginlik gibi üstünlükleri yoktur. İnsanların 
üstünlüğü ancak dünyadaki amellerinin iyiliğine göre Allah ka-
tında değeri vardır. Yoksa dünyada her insan eşittir. 
Bu düşünceyle aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ilişkilendirilebilir?

A) “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canla-
rıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha 
üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.” (Tev-
be suresi, 20. ayet)

B) “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah 
yeter.” (Nisâ suresi, 132. ayet)

C) “Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat 
insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus suresi, 44. ayet)

D) “Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır…” 
(Nahl suresi, 9. ayet)
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8. Toplumumuzda doğum, ölüm, düğün ve açılış törenleri gibi çeşit-
li merasimlerde Kur’an-ı Kerim ayetleri okunur, bu bir âdet halini 
almıştır. Yine aileler çocuklarının okullarda ve camilerde Kur’an 
okumayı öğrenmesi konusunda gayret gösterirler. Her Müslü-
man ailenin evinde Kur’an bulunur. 
Bu parça aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Kültürümüzde Kur’an’a sevgi ve saygı ile yaklaşılmasını
B) Toplumda birlik ve beraberlik duygularının artmasını
C) Toplumun âdetler konusunda baskı uygulanmasını
D) Kültürel değerlerin korunup kollanmasını

9. “Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanır-
lar...” (Bakara suresi, 4. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine imandan 
bahsedilmektedir?

A) Meleklere B) Kitaplara
C) Ahirete D) Allah’a 

10. Kur’an’ı elbette biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz.” 
(Hicr suresi, 9. ayet)
Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kıyamete kadar bozulmayacaktır.
B) Allah tarafından korunmaktadır.
C) İçine insan sözü karışmıştır.
D) Vahiy ürünüdür.

11. I. İlahi kitapların sonuncusudur.
II. Allah tarafından korunmuştur. 
III. Arapça olarak indirilmiştir. 
IV. Mesajları indiği dönemde kalmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV

12. ”Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara 
(Allah’ın emirlerini) açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dile-
diğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. 
O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (İbrahim suresi, 4. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiştir.
B) Peygamberler insanları Allah’ın dinine çağırmıştır.
C) Peygamberler birçok sıkıntıya karşı sabırlı olmuştur.
D) Peygamberler kendi kavimlerinin dilinde vahiy almıştır.
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BİR PEYGAMBER TANIYORUM: 
HZ. ÂDEM (a.s)/KUNUT DUALARI VE 

ANLAMLARI
TEST 6

1. “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yarataca-
ğım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk yapacak, kan döke-
cek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamt ederek daima 
seni tesbih ve takdis ediyoruz.’ demişler. Allah da, ‘Ben sizin bil-
mediğinizi bilirim.’ demişti. Allah, Âdem’e bütün varlıkların isim-
lerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi. 
Melekler, ‘Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğ-
rettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her 
şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.’ dediler. 
Allah, şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.’ 
Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, ‘Size, gökle-
rin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduk-
larınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?’ dedi. 
Hani meleklere, Âdem için saygı ile eğilin!’ demiştik de İblis hariç 
bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçın-
mış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” (Bakara suresi, 
30-34. ayetler)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şeytan büyüklük taslayan bir varlıktır. 
B) İnsan şeytana devamlı boyun eğmektedir.
C) İnsanlar meleklerin bilemeyecekleri şeyleri bilirler. 
D) Yeryüzünde insanoğlunun atası olarak Hz. Âdem (a.s) ya-

ratılmıştır.

2. I. Yaratılan ilk insandır.
II. Kendisine 10 sayfadan oluşan Suhuf verilmiştir.
III. Atıldığı ateş kendisini yakmamıştır. 
IV. Şeytanla kurduğu dostluk sonucu cennetten kovulmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Âdem (a.s) ile ilgili 
söylenemez?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

3. “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dile-
diğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa za-
limlerden olursunuz.’”(Bakara suresi, 35. ayet)
Yüce Allah, Hz. Âdem (a.s) ve eşinden niçin ağaca 
yaklaşmalarını yasaklamıştır?

A) Ağacın meyvesi acı olduğu için
B) Şeytanla birlik olmamaları için
C) Onları imtihana tabi tuttuğu için
D) Ağaçtan sadece melekler yiyebildiği için

4. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve ---- Ve ileyke nes’â 
ve nahfidu nercü rahmeteke ve nehşâ azâbek. İnne azâbeke 
bi’l-küffâri mülhig.
Kunut dualarının ikinci bölümündeki boşluğa aşağıdaki 
kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) nescüd B) nemrut
C) nur D) venhar

5. Burak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde kendisine ödev ola-
rak verilen Kunut dualarını ezberlemişti. Babasına Kunut dua-
larını okuduktan sonra, “Bu dua ne zaman okunur Baba?” diye 
sordu.
Buna göre Burak’ın babası aşağıdaki cevaplardan hangisini 
vermiş olmalıdır?

A) Vitir namazında B) Cuma namazında
C) Bayram namazında D) Teravih namazında
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6.                                            

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana 
tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve 
onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Bu duadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Allah’ın gönderdiği peygamberlere iman edilmesi gerekir.
B) Allah’ın insanları üstün varlık kıldığı fark edilmelidir.
C) Allah’ın verdiği nimetlerin bilincinde olmak gerekir.
D) Allah’ın insanı imtihan için yarattığı bilinmelidir.

7. Yüce Allah, ilk insan olarak Hz. Âdem’i (a.s) yaratmıştır. Hz. Âdem (a.s)’den sonra da onun için bir eş yaratmıştır. Hz. Âdem (a.s) eşi ile 
birlikte cennete yerleşmiş ve şeytanın aldatmasına eşi ile birlikte uğramıştır. 
Buna göre Hz. Âdem’in (a.s) eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Havva (a.s) B) Hz. Sare (a.s)
C) Hz. Meryem (a.s) D) Hz. Fatma (r.a)

8.                                           

“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin için çabalarız ve sana 
yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından kor-
karız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”
Bu dua ile aşağıdaki ayetlerden hangisi aynı konuya vurgu yapmaktadır?

A) “Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.” (Enbiyâ suresi, 106. ayet)
B) “De ki: ‘Şüphesiz benim; namazım,  kurbanım, hayatım ve ölümüm; hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”(En’am suresi, 162. ayet)
C) “… Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin…” (Hac suresi, 36. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin…” (Ahzâb suresi, 70. ayet)
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9. Allah (c.c), Hz. Âdem’i (a.s) yarattıktan sonra cennetine yerleş-
tirdi, ona eş yarattı ve onları şeytana karşı uyardı. Hz. Âdem’i 
(a.s) ile eşini imtihana tabi tuttu ve onlara şöyle dedi: “Dedik ki: 
‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi 
bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden 
olursunuz.’” (Bakara suresi, 35. ayet) Hz. Âdem (a.s) ve eşi ora-
da kalırken İblis onlara: “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek 
olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız 
diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim.” (A’râf 
suresi, 20-21. ayetler) diyerek vesvese verdi. İblis onları kandır-
dı ve Hz. Âdem (a.s) ile eşi yasaklı ağaçtan yediler.
Bu parçadan insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Şeytana kanabileceğine
B) Şeytanı aldatabileceğine
C) Şeytandan üstün olduğuna
D) Şeytana karşı koyamayacağına

10. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve 
nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî 
aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve 
netrükü men ----.
Bu dua aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) yelid B) yetrük
C) yerham D) yefcürük

11. Hz. Âdem (a.s) ve diğer tüm peygamberler Allah’ın (c.c) yolunu 
tanıtmışlar ve o yoldan ayrılmamaları konusunda insanları uyar-
mıştır. Allah’tan (c.c) aldıkları vahyi insanlara iletmiş ve örnek 
olmuşlardır. Dünya ve ahirette insanlar mutlu olsunlar diye ça-
lışmışlardır. Bu yüzden insanlara düşen peygamberlerin göster-
diği doğru yoldan gitmek ve Kur’an-ı Kerim’in emirlerine uyarak 
hem dünyada hem de ahirette mutlu olmaktır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bütün peygamberlerin amaçları ortaktır.
B) Bütün peygamberler aynı mesajları iletmişlerdir.
C) Bütün peygamberler mutlu ve huzurlu yaşam sürmüştür.
D) Bütün peygamberler insanı iki dünya mutluluğuna ulaştır-

mayı hedeflemiştir.

12. Hz. Âdem (a.s) ile eşi şeytan tarafından kandırılıp yasak mey-
veden yiyince Yüce Allah onlara “… Ben size bu ağacı yasak-
lamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? 
...” (A’râf suresi, 22. ayet) diyerek seslendi. Hz. Âdem (a.s) ve 
eşi yaptıklarından hemen pişman oldular ve Allah’a (c.c) şöyle 
dediler: “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışla-
maz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”(A’râf 
suresi, 23. ayet)
Bu parçadan hareketle Hz. Âdem (a.s) ile eşi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İşledikleri günahtan pişman olmuşlardır.
B) İsyanlarına devam etmişlerdir.
C) Allah’a tövbe etmişlerdir.
D) Şeytana kanmışlardır.
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NAMAZ VE İBADETİN ÖNEMİ TEST 7

1. İnsan namaz kılarken Allah’ı (c.c) anar, O’na olan sevgi ve saygısını dile getirerek Allah’a yaklaşmaya ve O’nun rızasını kazanmaya yol 
arar. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için na-
maz kıl.” (Tâhâ suresi, 14. ayet) buyrulmuştur. Namaz, belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce 
Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. Kur’an-ı Kerim’in birçok 
ayetinde, insanların namaz kılması emredilmiştir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz 
müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisâ suresi, 103. ayet) Hz. Muhammed (s.a.v) “… Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise 
cihattır.” ve “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” diyerek namaza verdiği önemi belirtmiştir.
Bu parçada namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kimlere farz olduğuna
B) Müslüman için önemine
C) Kişiye Allah rızası kazandırmasına
D) Kişinin ahlakını güzelleştirmesine

2. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği amel olan namaz, insanın kurtuluşa ermesini sağlar. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu ko-
nuyla ilgili şöyle buyrulmuştur: “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabb’inize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa ere-
siniz.” (Hac suresi, 77. ayet) Bir başka ayette de Yüce Allah müminlerin kesinlikle kurtuluşa erdiğini ve bu müminlerin özelliklerinden 
birinin de namazlarını titizlikle eda etmeleri olduğunu haber vermektedir. Namaz kılan insan, günahlarından arınır. Çünkü günde beş 
vakit kılınan namaz, günahların Allah (c.c) tarafından affedilmesine vesile olur. Nitekim bir gün Hz. Muhammed (s.a.v), “Birinizin kapısı 
önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe, 
“Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günah-
ları yok eder.” buyurur. Bir başka hadisinde de Hz. Muhammed (s.a.v) namaz kılan insanın günahlardan arınacağını ve affedileceğini 
şöyle belirtir: “Bir Müslüman namaz vakti girdiğinde, güzelce abdest alır, huşu içinde rükûsunu tam yaparak namazını kılarsa geçmiş 
küçük günahları affedilir. Bu ömür boyunca devam eder.”
Bu parçada namazın insana aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı vurgulanmıştır?

A) İnsanın ahlakını güzelleştirir.
B) İnsanın hayatına düzen katar.
C) İnsanı günahlarından temizler.
D) İnsana zaman bilinci kazandırır.
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3. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde namazın hükmü 
belirtilmiştir?

A) “Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Al-
lah’ı tespih edin.” (Rûm suresi, 17. ayet)

B) “...Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farz-
dır.” (Nisâ suresi, 103. ayet)

C) “...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i Ha-
ram (Kâbe) yönüne çevirin...” (Bakara suresi, 144. ayet)

D) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzü-
nüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh 
edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” (Mâide 
suresi, 6. ayet)

4. Namaz, insanın Rabbi ile olan iletişimini, ona yaklaşmasını sağ-
layan bir ibadettir.
Bu düşünceyi en iyi ifade eden hadis aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”
B) “Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.”
C) “Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir.”
D) “Secde; kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.”

5. Kur’an-ı Kerim’de; namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek gibi 
anlamlara gelir. Farz olanları olduğu gibi, vacip ve nafile olanları 
da bulunur. Farz olanlar ergenlik çağına girmiş her Müslüman’ın 
günde beş kez yerine getirmesi gereken namazlardır.
Buna göre, Kur’an-ı Kerim’de namaz kavramı aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir?

A) Salât B) Savm
C) Zekât D) Sulh

6. Takarım beşibiryerdeyi,
Günümün gerdanına
Aralarım perdeyi
Şeytanın inadına?
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Ramazan orucuna
B) Cenaze namazına
C) Beş vakit namaza
D) Cuma namazına

7. • “… Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır.”
• “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”
Bu hadislerden namazla ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) İbadetlerin en faziletlisidir.
B) Cennete ulaştıran bir ibadettir.
C) Cemaatle kılınması zorunludur.
D) İslam’da önemli bir yere sahiptir.

8. “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhak-
kak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebût 
suresi, 45. ayet)
Bu ayette namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Önemli bir ibadettir.
B) Ahlakı güzelleştirir.
C) Sevap kazandırır.
D) Dinin direğidir.
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9. (I)Namaz, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından dinin direği olarak 
nitelendirilmiştir. (II) Namaz, Allah’ın emrettiği farzlar arasında 
yer alır. (III)Namaz,  müminin miracıdır. (IV) Namaz, insanların 
gözünde değerin yükselmesi için kılınır.
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

10. “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından bi-
rini ödemek için mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan 
biri günahlarını siler, diğeri de onun derecesini yükseltir.”
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini cemaatle ibadete önem verir. 
B) Topluluk içinde temiz bir şekilde çıkılması gerekir. 
C) Namazın en faziletlisi evde huşu içinde kılınan namazdır. 
D) Cemaatle namaz kişinin Allah katındaki derecesini yükseltir. 

11. İslam dininin beş farzından biri de namaz ibadetidir. Namaz iba-
deti günde beş vakit Allah’ın huzuruna çıkmayı ve Allah’a verdiği 
tüm nimetlere karşı şükrü ifade eder. Namaz ibadeti, Müslüma-
nın Rabbi ile olan bağını canlı tutan, insanı Allah’a yaklaştıran 
ve O’nun rızasına ulaştıran bir özelliğe sahiptir. Kur’an-ı Kerim’e 
bakıldığında en çok vurgulanan ibadetler arasında namazın yer 
aldığı görülmektedir. Konunun önemini Hz. Muhammed (s.a.v) 
bir hadisinde şöyle dile getirmiştir; “Namaz dinin direğidir.”
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Namaz, Allah ile insan arasındaki iletişim yollarındandır.
B) İslam’da namaz her şeyden üstün tutulmuştur.
C) Namaz, Allah’ın rızasını kazandıran bir ibadettir.
D) İslam’da namaza büyük önem verilmiştir.

12. Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirir. Birlikte 
kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur, sıkın-
tılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz 
omuza namaz kılar. Bu nedenle İslam dini namazın toplu ola-
rak kılınmasına büyük önem vermiştir. Nitekim Hz. Muhammed 
(s.a.v) bir hadisinde “İnsanlar ezan okumanın ve namazda birin-
ci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra 
bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a 
çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar 
faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi…” bu-
yurarak bu durumun faziletini vurgulamıştır.
Bu parçada namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

A) İnsanların gönlüne huzur vermesi
B) İnsanı Allah’a yaklaştırmasındaki fazileti
C) Cemaatle kılınmasındaki fazilet ve önemi
D) İnsanı manevi kirlerden arındırmasındaki fonksiyonu
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NAMAZ ÇEŞİTLERİ - 1 TEST 8

1.                                              
NAMAZLAR

Vacip
Namazları

Farz
Namazları

Na�le
Namazları

Bu tabloda Nafile Namazlar konusunun altına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Yatsı namazı
B) Cuma namazı
C) Tesbih namazı
D) Bayram namazı

2. Babam, çalıştığı kurumda yükselme sınavına girmiş ve sınavı kazanarak müdür olmuştu. Bu haberi aldığında iki rekât bir namaz kıldı. 
Babama bu namazın ne namazı olduğunu sorduğumda bana bu namaz, “ ---- namazıdır.” dedi.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yolculuk B) Tesbih   C)  Tövbe  D)  Şükür
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3. Cenaze namazını kılmak o bölgede yaşayan herkese farzdır. 
Ancak o bölgede yaşayan insanlardan bir kısmı kılarsa diğer 
insanların cenaze namazını kılmasına gerek kalmaz. 
Buna göre cenaze namazının hükmü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Farz-ı kifaye B) Farz-ı ayn
C) Vacip D) Nafile

4. Nafile namazlar, farz ve vacibin dışında Allah’ın rızasını kazan-
mak amacıyla kılınan namazlardır. Bu namazları Hz. Muham-
med (s.a.v.) kendisi bizzat kılmış ve bize kılınmasını tavsiye 
etmiştir. Ancak bu namazlar kılındığı zaman sevap kazanılır-
ken kılınmadığı zaman günaha girilmiş olunmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu namazlara örnek gösterilebilir?

A) Vitir namazı B) Cuma namazı
C) Sabah namazı D) Teravih namazı

5. “Bir Müslüman namaz vakti girdiğinde, güzelce abdest alır, huşu 
içinde rükûsunu tam yaparak namazını kılarsa geçmiş küçük gü-
nahları affedilir. Bu ömür boyunca devam eder.” 
Bu hadiste namazın kişiye aşağıdakilerden hangisini 
kazandırdığı vurgulanmıştır?

A) Kardeşlik bilinci oluşturma
B) Allah’ın rızasını kazanma
C) Gönül huzuru sağlama
D) Günahlardan arınma

6. Yüce Allah, akıllı, ergenlik çağına girmiş her Müslümana namazı 
farz kılmıştır. Bu özellikleri taşıyan kişilerin Yüce Allah tarafından 
farz kılınan namazları yerine getirmesi gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu namazlardan biridir?

A) Beş vakit namaz
B) Teravih namazı
C) Bayram namazı
D) Vitir namazı

7. Müslümanlar için dini bayramlar çok önemlidir. Bu günlerde 
Müslümanlar Bayram namazı kılarak Allah’a olan bağlılıklarını 
ifade ederler. Birlik ve beraberlik içinde hareket eder ve insanlar 
arasında kardeşliğin kurulmasına yardımcı olurlar. 
Bu namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hutbesi vardır. 
B) İlave tekbirler alınarak kılınır. 
C) Cemaatle kılınması zorunludur. 
D) Nafile bir namaz olarak sevabı çoktur.

8. Farz ve vacip namazların dışında Allah’ın rızasını kazanmak 
amacıyla kılınan nafile namazların birçok çeşidi bulunur. Nafile 
namazlar, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından yerine getirilmiştir. 
O, bizlere de bu ibadetlerin yapılmasını tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu namazlara örnek gösterilemez?

A) Yolculuk namazı
B) Bayram namazı
C) Tespih namazı
D) Şükür namazı
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. • Dua niteliğinde bir namazdır. 
• Secde ve rükûsu yoktur. 
• Kılınması farz-ı kifayedir.
Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Bayram namazı B) Teravih namazı
C) Cenaze namazı D) Vitir namazı

10. Farz ve vacibin dışında Allah’ın rızasını kazanmak için kılınan 
namazlara nafile namazlar denir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu namazlara örnek gösterilebilir?

A) Bayram namazı B) Tövbe namazı
C) Cuma namazı D) Vitir namazı

11. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’e (s.a.v) özel olarak emredi-
len ancak sevap kazanmak ve Allah’ın rızasına ulaşmak isteyen 
Müslümanların da kılabildiği namaz hakkında şöyle buyrulur; 
“(Ey Muhammed!) Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mah-
sus nafile bir ibadet olmak üzere namaz kıl ki, Rabb’in seni Ma-
kam-ı Mahmud’a ulaştırsın.” (İsrâ suresi, 79. ayet)
Bu parçada hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şükür namazı B) Tespih namazı
C) Yolculuk namazı D) Teheccüd namazı

12. Namaz tek başına kılınabildiği gibi cemaat halinde camilerde 
de kılınabilir. Hatta cemaat halinde kılınması dinimizce tavsiye 
edilmiştir. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılmanın yir-
mi yedi derece daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Bazı namaz-
larda vardır ki tek başına kılınamaz, sadece camide cemaatle 
kılınması gerekir. 
Buna göre;

I. Bayram  
II. Teravih  
III. Cuma  
IV. Yatsı  
namazlarından hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV
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NAMAZ ÇEŞİTLERİ - 2 TEST 9

1. Cuma günü Müslümanların bayramı olarak kabul edilir. Çünkü 
Müslümanlar bu günde Cuma namazını kılmak için hep bir ara-
ya gelirler. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de, “Ey inananlar! Cuma 
günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; 
alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma 
suresi, 9. ayet) buyurmuştur. 
Buna göre Cuma namazını beş vakit namazlardan ayıran 
farklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Cemaatle kılınmasının zorunlu olması
B) Daha sonra tekrarının olmaması
C) Hutbesinin bulunması
D) Farz bir namaz olması 

2. Namaz kılmak her Müslüman için çok önemli bir ibadettir. Öyle 
ki namaz, hayatımızın her aşamasını kuşatmıştır. Örneğin gün-
de beş vakit namaz, haftada bir defa kıldığımız Cuma namazı 
buna örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanında Ramazan ayına 
mahsus olmak üzere kılınan namaz da vardır.
Buna göre; sadece Ramazan ayında kıldığımız namaz 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahiyyatül Mescid namazı
B) Teheccüd namazı 
C) Teravih namazı
D) Tesbih namazı

3. • Farz namazlar arasında yer alır.
• Öğle vaktinde kılınır.
• Hutbesi bulunur.
• Cemaatle kılmak şarttır.
Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Vitir namazı B) Cuma namazı
C) Bayram namazı D) Teravih namazı

4. • Haftada bir kez kılınır.
• Yalnızca Ramazan ayında kılınır.
• Yılda iki kez kılınan vacip namazdır.
Bu bilgiler arasında aşağıdaki namazlardan hangisi yoktur?

A) Cuma namazı B) Bayram namazı
C) Cenaze namazı D) Teravih namazı

5. • Teheccüd namazı
• Teravih namazı
• Tesbih namazı
Bu namazların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nafile namazlardan olmaları
B) Vacip namazlardan olmaları
C) Üçer rekâttan oluşmaları
D) Aynı vakitte kılınmaları
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6. Hârice İbnu Huzafe (r.a) şöyle rivayet etmiştir; “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Allah size (öyle) bir namazla imdat etti ki, O sizin için 
kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu.” 
Bu hadiste bahsedilen namazın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farz-ı ayn B) Farz-ı kifaye
C) Nafile D) Vacip

7. Yıl içinde ramazan ayı, geceler içinde Kadir Gecesi ne kadar önemli ise günler içinde de cuma günü o kadar önemlidir. Çünkü cuma 
günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini yerine getirdikleri önemli bir gündür. Cuma günü Müslüman-
ların en önemli haftalık ibadeti olan Cuma namazı kılınır. 
Bu parçadan hareketle Cuma namazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farz bir namazdır. 
B) Hafta iki kez kılınabilir.
C) Cemaatle kılınması gerekir. 
D) Öğle namazı vaktinde kılınır. 

8.                                           

Rükû, namazın kılınış şartları arasında yer alır. Bir kişi rükûyu yapmazsa onun namazı kabul olmaz.
Bu durumun istisnası aşağıdaki namazlardan hangisinde yer alır?

A) Akşam namazı B) Cuma namazı
C) Cenaze namazı D) Teravih namazı
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9. 
1. REKÂT 2. REKÂT

• Niyet
• İftitah tekbiri
• Sübhâneke
• Eûzü Besmele
• Fâtiha suresi
• Zammı sure
• Rükû
• Secde

• Besmele
• Fâtiha suresi
• Zammı sure
• Rükû
• Secde
• Son oturuş
• Ettehiyyâtü, Salli, Barik
• Rabbenâ duaları
• Selam

Bu tabloda kılınışı anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Vitir namazı
B) Cuma namazının farzı
C) Sabah namazının farzı
D) Sabah namazının sünneti

10. İslam dininde Müslümanlara iki bayram günü verilmiştir. Bunlar 
Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Bu bayramlarda sabah Gü-
neş doğduktan yaklaşık bir saat sonra bayram namazı kılınır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu namaz ile ilgili söylenemez?

A) Kılınması vaciptir. 
B) Yılda iki kez kılınır.
C) Üç rekâttan oluşur.
D) Cemaatle kılınması gerekir.

11. • “Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Al-
lah’ı tespit edin (namaz kılın).” (Rûm suresi, 17. ayet)

• “Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanların-
da namaz kıl…” (Hud suresi, 114. ayet)

• “Gündüzün Güneş’in gün ortasını aşmasından gecenin karan-
lığına kadar namaz kıl; bir de sabah namazını; çünkü sabah 
namazı şahitlidir.” (İsrâ suresi, 78. ayet)

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Farz-ı kifaye namazlara değinmektedir.
B) Nafile namazların önemini vurgulamaktadır.
C) Farz-ı ayn namazların kılınmasını öğütlemektedir.
D) Vacip namazlarda dikkat edilmesi gerekenleri saymaktadır.

12. Annem, hacca gideceği gün evde yolculuk namazı kıldı. Hava- 
         I
alanına gittiğimizde yatsı namazını kıldı. Yatsı namazından son- 
          II
ra da vitir namazını kılarak bizimle vedalaştı ve uçağa binerek kut- 
             III
sal topraklara gitti.
Yukarıda numaralanmış namazların çeşitleri hangisinde 
doğru verilmiştir?

I II III
A) Nafile Farz Vacip
B) Nafile Vacip Farz
C) Vacip Farz Nafile
D) Vacip Nafile Farz
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NAMAZIN KILINIŞI - 1 TEST 10

1.                                               
Namaz kılmaya niyetlenen bir kişi,

namaza başlamadan önce
neler yapmalıdır?

Ayşe, sorduğu sorunun cevabını araştırmış ve neler yapılması gerektiğini öğrenmiştir. 
Buna göre Ayşe’nin sorusuna aşağıdakilerden hangisi cevap oluşturmaz?

A) Abdest veya gerekirse gusül almak
B) Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek
C) Namaz kılacağı yeri ve elbisesini temiz tutmak
D) Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak

2.                                         

Namaz kılan bir kişi yukarıdaki görseldeki namazın şartını yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini söylemelidir?

A) Allahu ekber
B) Rabbenâlekel-hamd
C) Sübhânerabbiye’l-alâ
D) Sübhânerabbiye’l-âzîm
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3.                                                 
1. REKÂT 2. REKÂT

• Niyet
• İftitah tekbiri
• Sübhâneke
• Eûzü Besmele
• Fâtiha suresi
• Zammı sure
• Rükû
• Secde

• Besmele
• Fâtiha suresi
• Zammı sure
• Rükû
• Secde
• İlk oturuş
• Ettehiyyâtü

3. REKÂT
• Besmele
• Fâtiha suresi
• Zammı sure
• Ara tekbir
• Kunut duaları
• Rükû
• Secde
• Son oturuş
• Ettehiyyâtü, Salli, Barik
• Rabbenâ duaları
• Selam

Bu tabloda kılınışı anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Vitir namazı B) Akşam namazı
C) Cenaze namazı D) Teravih namazı

4. Su bulunmadığı ya da kullanma imkânı olmadığı zamanlarda Teyemmüm abdesti alınır. Teyemmümün farzlarını ve nasıl yapılacağını 
anlattıktan sonra, bunu öğrencilerine uygulamalı olarak göstermek isteyen Halil öğretmen, onları bahçeye çıkarmış ve topraklı olan kı-
sımda, Ali’den Teyemmüm abdesti almasını istemiştir. 
Ali;

I. Önce niyet etmiş,
II. Sonra iki elini toprağa sürmüş,
III. Sonra yüzünü mesh etmiş,
IV. Son olarak da ayaklarını toprağa sürmüştür.
Buna göre, Ali’nin hangi uygulaması teyemmümde yer almaz?

A) I B) II C) III D) IV
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