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1 Peygamber Efendimiz birgün mescitte otururken bir adam peygamberimizin yanına geldi ve 
karşısında Peygamberimizi görmenin tedirginliği ile titremeye başladı. Peygamberimiz adamı 
sakinleştirip kendisinin de Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlu olduğunu hatırlattı.

Bu olayda Peygamber Efendimizin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?

A) Kur’an’ı tebliğ edici yönüne

B) Adaletli oluşuna

C) Allah’ın kullarından biri oluşuna

D) Merhametli oluşuna

2 Hz. Peygamber doğruluğun önemini ve sonuçlarını şöyle vurgulamıştır: “Doğruluktan ayrılmayın. 
Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan 
ayrılmazsa Allah katında ‘doğru’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, 
kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında 
‘yalancı’ olarak tescillenir.” 

(Müslim, Birr, 103-105.)

Aşağıdaki davranışların hangisi bu hadisin vurgusuna aykırıdır?

A) Müslüman kişi dara düştüğünde yalan söyleyebilir.

B) Doğruluk cennete götüren ahlaki davranışlardandır.

C) Yalan söyleyenlerin toplum içinde itibarı zedelenir.

D) Güzel ahlak bir bütündür ve doğruluk bunlardan biridir.

3 “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik 
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar 
(adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise 
adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya 
(şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

(Nisâ Suresi, 135. ayet.)

Seçeneklerden hangisi bu ayetin mesajına uygun bir davranış değildir?

A) Ev işlerinde aile fertleri arasında iş bölümü yapmak.

B) Okul masasını sıra arkadaşıyla eşit şekilde kullanmak.

C) Mahallede çıkan kavgada ailesinin tarafını tutmak

D) Sokak hayvanlarına zarar verilmesini engellemek.
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6 Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanların güven içinde 
oldukları  kimsedir.” (Buhârî, İman, 5.)

B) “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey 
yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55.)

C) “Mümin, ne insanları karalayan ne lânet eden ne kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız birisidir.” 
(Tirmizî, Birr, 48.)

D) “Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir; Birisi, Kur’an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; 
diğeri de Allah’ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.” 
(Buhari,Tevhid.45)

4 Ramazan ayında kutsal topraklar olarak kabul ettiğimiz Mekke’ye giden, ihrama giren ve 
Kabe’yi tavaf eden bir kimsenin aşağıda verilen ibadetlerden hangisini yapmış olduğunu 
anlarız?

A) Umre B) Hac C) Namaz D) Kurban

5 Peygamber Efendimiz Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusudur.  Kur’an-ı 
Kerim’de de birkaç yerde bu durum ayetlerle ifade edilmektedir. Bundan sonra artık bir peygamber 
gönderilmeyeceği hatırlatılmaktadır.

Bu metinden yola çıkarak Peygamber Efendimizin son peygamber olması ile ilgili olarak 
aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğrudur?

A) Muhammedü’l Emin B) Hatem’ül Enbiya

C) Ebu’ül Kasım D) Resul’i Ekrem
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9 Eğrinin Hali

Doğru ile eğri çıkmış yola
Doğru sapmadan gitmiş yola
Eğri sapmış sağa sola
Doğru sormuş:
“Sendeki bu hal ne ola?”
“Ben eğriyim.” demiş eğri
“Saparım hep sağa sola.”

Seçeneklerden hangisi bu şiirde eleştirilen davranışlardan biridir?

A) Tembellik B) Kıskançlık C) İkiyüzlülük D) Umursamazlık

7 Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin Kabe yakınlarına annesi Hacer ile bıraktığı oğludur. Gençlik 
çağlarında babası Hz. İbrahim ile Kabe’yi yeniden inşa etmiştir. Kendisi de yaşadığı topluma 
Peygamber olarak gönderilmiştir.

Bu paragrafta bahsedilen peygamber aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) Hz. Yusuf (a.s.) B) Hz. İsa (a.s.)

C) Hz. Davut (a.s.) D) Hz. İsmail (a.s.)

8 Yarın Hakk’ın divanına varılır,
Ruz-u mahşer günü sual sorulur.
Günahın tartarlar mizan kurulur,
Orda haklı hakkın alsa gerektir.

Genç Abdal Hakk’a yakın olana,
İtikadı bütün sadık olana,
Hakikatte Hakk’a âşık olana,
Dîvanda şefaat olsa gerektir.
                              
                                      Genç Abdal

Şiirde, Genç Abdal bizlere hangi davranışın önemini hatırlatmıştır?

A) Adaletli olmanın B) Cömert olmanın

C) Şefkatli olmanın D) Akıllı olmanın



Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

5

VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ

12  “… Ey Salih, eğer sen peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım…”
(A’râf suresi, 77. ayet.)

Bunun üzerine Hz Salih (a.s.) “ … Yurdunuzda üç gün daha yaşayın…” der. (Hûd suresi, 65. ayet.)

Hz. Salih’in (a.s) peygamber olarak gönderildiği Semud Kavmi, inkarları sonucunda nasıl bir 
azaba uğratılmışlardır?

A) Tufan B) Kasırga C) Uğultulu ses D) Yanardağ

10 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden 
kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. 
Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve 
korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” (Âl-i İmrân Suresi, 169-170. ayetler.)

Şehit, Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülendir. 
Gazi ise savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere denir.

Seçeneklerden hangisi bu ayetin mesajına uygun davranışlardan değildir?

A) İslam sevgisi B) Bayrak sevgisi

C) Aile sevgisi D) Araba sevgisi

11 “Helâk emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle 
helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar. 
Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd Kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd 
Kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.” (Hûd Suresi, 66-68. ayetler.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette eleştirilen davranışlardan biridir?

A) Allah’a şirk koşmaktan uzak durmak B) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak

C) Allah’ın kudret sahibi olduğuna inanmak D) Allah’ın rahmetinden uzaklaşmak.
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13 I. Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
II. Kul e’ûzü bi-Rabbi’l-felak.
III. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
IV. Min şerri mâ halak.
V. Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.

Felak Suresinin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

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

14 Rahmân ve Rahı̂m olan Allah’ın adıyla

I. De ki: “Sabahın rabbine sığınırım;
II. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;
III. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine.
IV. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;
V. Düğümlere üfürenlerin şerrinden;
VI. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Felak Suresine ait değildir?

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

15 Ahiret, ölümle başlayıp ebediyete kadar devam edecek olan hayatın adıdır. Ve hayatta birçok olay 
gerçekleşecek ve insanoğlu birçok aşamalardan geçecektir.
“Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. İşte onlar, en 
akıllı olanlardır.” 

(İbn-i Mace, Zühd, 31)

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ahiret hayatının aşamalarının sıralanışı doğru şekilde 
verilmiştir?

A) Ölüm, kıyamet ve yeniden diriliş, haşr ve mahşer, hesap ve mizan, cennet ve cehennem

B) Ölüm, kıyamet ve yeniden diriliş, hesap ve mizan, cennet ve cehennem, haşr ve mahşer

C) Haşr ve mahşer, ölüm ve kıyamet, yeniden diriliş, hesap ve mizan, cehennem ve cennet

D) Cennet ve cehennem, ölüm, kıyamet ve yeniden diriliş, haşr ve mahşer, hesap ve mizan
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1 C

2 A

3 C

4 A

5 B

6 D

7 D

8 A

9 C

10 D

11 D

12 C

13 B

14 A

15 A


