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15. Peygamberlerin hepsi de Allah’ın (cc.) elçileridir ve

13.

aynı kaynaktan vahiy almaktadırlar. Peygamberlerin, görevlerinin gereği olarak bazı özelliklere sahip
olması gerekir. İşte bu özelliklere Peygamberlerin
sıfatları denilmektedir. Peygamberlere ait özelliklerden biri de mucizedir. “Mucize; Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü
olaylara denir.” Mucizenin önemi, pozitif bilimlerle
açıklanamaz. Aksi durumda mucize olmaktan çıkar
olağan bir şey olurdu. Mucize, Peygamber olan kişinin, akılların alamayacağı olayı Allah’ın kudreti ile
göstermeyi başarmasıdır.

Sıdk
(10 puan)
Emanet
(40 puan)

İsmet
(20 puan)

Fetanet
(40 puan)

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde Peygamberlerin nitelikleri konusunu işleyen 6-B sınıfı, dersin son
20 dakikasında eğitici oyun oynayarak öğrendiklerini pekiştirmiştir. Oyun kuralları sebebiyle sınıf A ve
B grubu olarak 2 gruba ayrılmıştır. Her gruptan bir
öğrenci çarkı döndürmüş ve çark hangi kavramda
durduysa onu açıklamıştır. Doğru cevaplayan öğrencinin grubuna kavramların altındaki puanlar verilmiştir. Dersin sonunda oyunu "doğru olmak", "akıllı ve zeki olmak", "günahlardan kaçınmak" cevaplarını vererek B grubu kazanmıştır.

A) 60

B) 70

C) 80

D) 90

Aslı

: Hz. İbrahim’i (as.) ateşin yakmaması

Gülcan : Hz. Nuh'un (as.) gemi yapması
Seher : Hz. Musa’nın (as.) asasını yere attığında ejderhaya dönüşmesi
Furkan : Hz. Muhammed’e (sav.) Kuran-ı Kerim'in
indirilmesi’’
diyerek mucizelere örnek vermişlerdir.
Zeka Küpü Yayınları

Verilen cevaplardan hareketle B grubunun puanı aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre;

Peygamberlerin gösterdikleri mucizeler göz önüne alındığında hangi öğrencinin verdiği örnek
yanlıştır?
A) Aslı
B) Gülcan
C) Seher
D) Furkan

14. Fatih : Biliyor musun? Kardeşleri Hz. Yusuf'u (as.)

kıskandıkları için kuyuya atmıştı. Oradan
Allah’ın yardımıyla kurtulup, Mısır’da devlet yönetiminde görev alınca, yardım almak
için gelen kardeşlerine hiçbir şekilde kötü
söz söylememişti.

16. Bir gün Hz. Muhammed (sav.) ve arkadaşları bir yer-

Sema : Yaaa. Ben de küçücük bir anlaşmazlık olsa kardeşimle hemen kavga ediyorum. Ne
kadar yanlış davranıyormuşum.

de otururlarken, hemen önlerinden bir cenaze geçer. Peygamberimiz cenazeyi görür görmez ayağa
kalkar. Arkadaşları "Cenaze Müslümanın değil. Niye ayağa kalkıyorsun?" diye sorduklarında Peygamberimiz: "O da bir insan değil mi?" diye cevap verir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalogdan
çıkarabileceğimiz sonuçlardan biri değildir?
A) Kıskanmak insanın kötü şeyler yapmasına sebep olur.

Yukarıdaki olayda Peygamberimizin vurgulanan
ahlaki yönü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kardeşlerimize karşı hoşgörülü olmalıyız.

A) Cesaretli olması

C) En üst makamda olmak bile alçak gönüllü olmaya engel değildir.

B) Merhametli olması
C) Güvenilir olması

D) Kardeşler arasında anlaşmazlıkların olması normaldir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

D) İnsana değer vermesi
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6. Sınıf

4
4. Birol

HZ. MUHAMMED'İN (SAV.) MEDİNE DÖNEMİ I

1.   I. Mescid-i Haram
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: “ Müslümanların vakit, Cuma ve bayram
namazlarını kıldıkları bir ibadethane”

Ceyda : “ Müslümanların tanışıp kaynaştığı, sevinç
ve üzüntülerini paylaştığı bir yer”

II. Mescid-i Nebi
III. Mescid-i Kuba

Gökhan : “ Sadece Müslümanların girebildiği bir mekan”

IV. Mescid-i Kıbleteyn
Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettikten sonra burada bir mescit yaptırmıştır. Hatta bu mescidin
yapımında bizzat kendisi de çalışmıştır.

Yıldız

Parçada verilen bilgide sözü edilen yer numaralandırılmış ifadelerden hangisinde verilmiştir?

Hangi öğrenci Mescid-i Nebi hakkında yanlış bir
bilgiye sahiptir?

A) I

A) Birol

B) Ceyda

C) Gökhan

D) Yıldız

B) II

C) III

D) IV

: “ Dini, kültürel, sosyal, siyasi vs… pek çok
sorunların tartışılıp karara bağlandığı bir
toplantı yeri”

5. Hz. Muhammed (sav.) Mekke'den Medine'ye hicret

2. "Hz. Muhammed (sav.) 632 yılında hac görevini ye-

rine getirdi. Hz. Muhammed (sav.) hac sırasında
Arafat'ta 100.000 aşkın Müslümana hitap etti. Buna ............... denir.
Yukarıdaki açıklamadaki hitabetinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum Hutbesi

B) Hac Hutbesi

C) Arafat Hutbesi

D) Veda Hutbesi

Zeka Küpü Yayınları

ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak adına bir
takım çalışmalar yapmıştır.

C) Medine’de “Evs” ve “Hazrec” adlı iki büyük Arap
kabilesi yaşıyordu. Bu iki kabile arasında, uzun
yıllardan beri çekişme, düşmanlık ve kan davaları sürüp gidiyordu. Peygamberimiz bu iki kabileyi birbiriyle barıştırdı. Aralarındaki düşmanlığa son verdi.

retten sonra ilk olarak Mekke’den gelenlerle Medineli Müslümanları kardeş ilan edip, Müslümanlar
arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde Mekke’den hicret
eden ve Medineli Müslümanlara verilen özel isimler sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
B) Ensar - Muhacir

C) Muhafız - Ensar

D) Mühacir - Ensar

6. Sınıf

A) Hz. Peygamber (sav.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine üstü örtülü, yüksekçe ve adına “Suffe” denilen bir yer yaptırdı. Burada kalanlara “Ashab-ı
Suffe” denilirdi. İlim öğrenen ve ibadet eden bu
insanlar, yeni Müslüman olan kabilelere Kur’an’ı
ve dini bilgileri öğretmek için gönderilirdi.
B) Her şeylerini memleketlerinde bırakıp Medine’ye
hicret eden Mekkeli Müslümanlara “muhacir” denilir. Onlara yardımcı olup ev sahipliği yapan Medineli Müslümanlara da “ensar” denilir. Hz. Muhammed (sav.), aralarındaki dostluğu
güçlendirmek için bir “muhacir” ile bir “ensarı”
kardeş ilan etti. Muhacir ve ensar gerçek kardeşler nasılsa aynı şekilde birbirlerini sahiplendiler. Ensar elinde ne varsa muhacirle paylaşmaktan çekinmedi.

3. Hz. Muhammed (sav.), Mekke’den Medine’ye hic-

A) Muhacir - Ensar

Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu duruma
örnek gösterilemez?

D) Medine şehrinde barışı sağlamak için Müslümanlar ve Yahudiler arasında, birbirlerinin inançlarına karışmayacaklarına ancak şehre bir saldırı olursa hep birlikte hareket edeceklerine
dair “Medine Sözleşmesi” yapıldı.
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7. •

•

•

9.   I. Akabe Biatları

Peygamber Efendimiz Bedir savaşında esir aldığı müşrikleri, her biri on Müslümana okumayazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır.

II. Medine'ye Hicret
III. Mekke'nin Fethi

Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebi'ye girdiğinde iki grup vardı. Bunlardan biri ilimle meşgul
oluyordu, diğeri ise ibadet ediyordu. Peygamberimiz ilimle meşgul olan grubun yanına oturmayı tercih etmiştir.

IV. Hudeybiye Antlaşması
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamber (sav.) bir gün Zeyd b. Sâbit’e,
"Sen Süryanice biliyor musun?" diye sormuştur.
Zeyd b. Sâbit “Bilmiyorum.” cevabını verince
Efendimiz (sav.), “Onu öğren.” buyurarak sahabesini yabancı dil öğrenmeye yönlendirmiştir.

A) I - II - III - IV

B) I - ll - lV - lII  

C) lI - l - lV - lll

D) lV - lll - ll - l

Baraj Sorusu

10. Hz. Peygamber’in (sav.) ilk ve son kez yaptığı  hac-

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

ca “Veda Haccı”, yaptığı bu konuşmaya da “Veda
Hutbesi” denir. Veda Hutbesi’nde Hz. Peygamber’in
(sav.) değindiği konuların bazıları şunlardır:

A) Peygamberimiz ilim öğrenmeyi ibadet etmekten
üstün tutmuştur.

•

Can, mal ve namus kutsaldır. Yaşama hakkı doğal haktır. Bu hakların tümü korunmuş haklardır.

•

Kan davası gütmek haramdır.

•

Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak, görev ve
sorumlulukları vardır.

•

Bütün Müslümanlar kardeştir. Birbirleriyle savaşmayacaklardır.

B) İslam dininde eğitim ve öğretimin ayrı bir yeri
vardır.

D) Esir alınan müşrikler görevlerini yerine getirdikten sonra serbest bırakılmıştır.

8. "Mekke’nin fethinden sonra, Hz. Muhammed (sav.)

Kâbe önünde toplanan halka yüksek sesle; “Ey Kureyş topluluğu! Size nasıl davranacağımı sanıyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "Hayır bekleriz, sen soylu bir dost ve kardeşsin." dediler. Bunun üzerine Hz.
Muhammed (sav.); "Bugün ben size Yusuf  Peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap
sormak yok, hepiniz serbestsiniz, evlerinize gidiniz."
dedi.

Zeka Küpü Yayınları

C) İlim öğrenmenin önemini sahabeler çok iyi kavrayamamıştır.

Yukarıda anlatılan olayı, aşağıdaki hangi hadis-i
şerif veya ayet-i kerime ile eşleştirebiliriz?

A) "Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum
belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha
buluşamayacağım. İnsanlar! bu günleriniz nasıl
mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden
korunmuştur."
B) "Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.
Cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır."

A) Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar
toplandılar, artık onlardan korkun"  dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne
güzel vekildir" diyenlerdir. (Âl-i İmran Suresi 173.
Ayet)

C) "Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.
O emanetler Allahın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir."

B) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” (Hadis-i Şerif)
C) Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim)
olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber
alandır. (Hucurat Suresi, 13. Ayet)

D) "Mü'minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz.
Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanıda, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır."

D) “Ey Aişe! Anlayışlı ve hoşgörülü ol. Anlayış ve
hoşgörünün bulunduğu yer güzelleşir. Bunların
olmadığı yer ise çirkinleşir.”(Hadis-i Şerif)
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen konular ile eşleştirilemez?
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6. Sınıf

1

10. “Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır:

12. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım

•

Karşılaştığında selam vermek,

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım

•

Davetine katılmak,

Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit

•

Aksırdığında ‘Elhamdülillah’ derse ‘Yerhamükellah.’ demek,



•

Hastalanırsa ziyaretine gitmek,

•

Öldüğünde cenazesine katılmak,



Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.


(Hadisi Şerif)

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan

C) Yolda hiç tanımadığı bir kadın Aslı’ya “Selamün
aleyküm” demiştir. Aslı da “Aleyküm selam” diyerek tebessüm etmiştir.
D) Yakın komşusu Sevgi Hanım ile arasında küçük
bir kırgınlık yaşanan Aysel Hanım, kızının düğünü için Sevgi Hanımı kendisine bıraktığı davetiyeyi görünce hüzünlenmiş ardından yaşadıkları kırgınlık aklına gelince davetiyeyi çöpe
atarak markete gitmiştir.

Can verme sırrına erenlerindir.


Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin.


Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmet Akif ERSOY

Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

D) Tevhid

A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Halit Fahri Ozansoy

(I) İnanma, saygı duyma, merhametli olma, yardımsever olma gibi değerler her çağda ve toplumda aynı anlamı taşır. Yalancılık, haksızlık ve zulüm de her
yerde olumsuzluğu ifade eder. (II) Din, insan ve toplum için faydalı olan değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda İslam dini, evrensel değerlerin
oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. (III) Toplumun sahip olduğu alışkanlıkların etkisiyle ortaya çıkan değerler evrensel bir yapıya sahip değildir. Bunlar milletten millete, kültürden kültüre değişiklik
gösterebilmektedir. (IV) Bu değerlere göre gerçekleştirilen davranışlar, toplumlar arasında farklı anlaşılmalara da yol açabilmektedir. Yani bir toplumda hoşa giden bir davranış, başka toplumlarda hoş
karşılanmayabilir.

Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli,

C) Vatan sevgisi		

Şiirleri dile getiren şairlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

13. Doğuştan gelen değerler dinî ve ahlaki değerlerdir.

Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;

B) Şehitlik

Halit Fahri Ozansoy

Baraj Sorusu

11. Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:

A) Fedakarlık		

Orhan Şaik Gökyay

O kadar dolu ki toprağın şanla,

Zeka Küpü Yayınları

B) Enver üç aydır yoğun bakımda olan komşusunun hayatını kaybettiğini verilen seladan öğrenmiştir. Cami adını tam duyamayan Enver yakın
bir arkadaşını aramış ve koşarak namazın kılınacağı camiye gitmiştir.

Mehmet Akif Ersoy

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

A) Mertcan trafik kazası geçiren sınıf arkadaşı için
güzel bir hediye alıp evine gitmiştir. Arkadaşının
durumunu pek de iyi görmeyen Mertcan bu duruma oldukça üzülmüş ama arkadaşına belli etmemiştir. “seni çok iyi gördüm” gibi cümleler kullanarak arkadaşının moralini düzeltmeye
çalışmıştır.

6. Sınıf

Mehmet Emin Yurdakul

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Verilen hadisi şerif aşağıdaki davranışlardan
hangisi ile ilişkilendirilemez?
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TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bu parçaya göre “evrensel değerlere verilebilecek
örneklere’’, kaç numaralı cümlede değinilmiştir?
A) I
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B) II

C) III

D) IV
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