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İSLAMDA İBADETİN
ÖNEMİ VE AMACI

BASAMAK

TEST-1
1.

İbadet kavramı sözlükte; boyun eğmek, itaat etmek, kulluk
etmek, tapınmak gibi anlamlara gelir. İslami bir kavram olarak ibadet, Yüce Allah’ın emirlerine uymak, yasaklarından
ise kaçınmak olarak tarif edilir. İbadet, sadece İslam’ın öngördüğü temel ibadetlerle sınırlı değildir. Bunların yanı sıra Allah rızası için yapılan tüm iş ve davranışlar ibadet olarak değerlendirilir.
Bu parçadan hareketle ibadet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetlerle ilgili değildir?
A) “… Namazı dosdoğru kılın…” (Nisâ 4/103)
B) “Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na aittir. Hepsi O’na boyun eğmektedir.” (Rûm 30/26)
C) “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı
gibi size de farz kılındı…” (Bakara 2/183)
D) “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âl-i İmrân 3/97)
E) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık
olarak yerden çıkardıklarımızdan hayra harcayın…” (Bakara 2/267)

A) Kapsam alanı oldukça geniştir.
B) Allah rızası için yapılan her işe denir.
C) İnsan hayatının her alanında görülür.
D) Toplumsal hayata aksetmeyen bir durumdur.
E) Namaz, oruç, hac ve zekât bu kapsamda değerlendirilir.
2.

3.

•

“Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol.” (Zümer 39/66)

•

“(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatihâ 1/5)

Zekât ibadeti, zengin Müslümanların mallarının belli bir kısmını belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere yılda bir kez vermesiyle gerçekleşir. Sadaka ise Müslüman olan kişi ister zengin olsun ister fakir, o Müslümanın yaptığı maddi ve manevi
her türlü yardım ve iyiliği kapsar.

Bu ayetlerde ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın ahlakını düzelttiği

A) Sadaka, zekâta göre daha kapsamlıdır.

B) İnsanı Allah’a yaklaştırdığı

B) Sadakanın belli bir zamanı yoktur.

C) Sadece Allah’a yapılabileceği

C) Zekât yılda bir kez verilir.

D) İnsana iç huzuru kazandırdığı

D) Sadakanın miktarı belli değildir.

E) İnsanın tüm hayatını kapsadığı

E) Sadaka belli mallarla sınırlıdır.

İbadetleri, vakitleri belli olanlar ve belli bir vakti olmayanlar
diye ikiye ayırabiliriz. Namaz ibadeti vakitleri belli olan ibadetler arasında yer alır. Buna göre bazı namazlar günlük,
bazıları haftalık, bazıları yılın belli bir ayında, bazıları da yılda sadece iki kez kılınır.
Buna göre aşağıdaki ibadetlerden hangisi yılda iki kez
yerine getirilir?
A) Cuma namazı			

B) Bayram namazı

C) Vitir namazı			

D) Teravih namazı
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E) Cenaze namazı

5.

6.

İbadetlerin yerine getirilmesinde temel ilkeler vardır.
Bu ilkelerin başında aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Kişiyi Allah’a yaklaştırması
B) Kişinin ahlakını güzelleştirmesi
C) Yalnızca Allah rızası için yapılması
D) Kişiye manevi huzur kazandırması
E) Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırması

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TEST - 1
7.

Hz. Muhammed (s.a.v), bir gün sahabelerle birlikte otururken onlara, “Birinizin kapısının önünde bir akarsu bulunsa
ve o akarsuda günde beş defa yıkansa o kişide kirden bir
şey kalır mı?” diye sordu. Sahabeler hep birlikte, “Kalmaz,
ey Allah’ın Resulü!” diyerek cevap verdiler. Bunun üzerine
Hz. Muhammed, “İşte beş vakit namaz kılanın durumu da
bunun gibidir. Allah beş vakit namaz sayesinde kulunun
günahlarını affeder.” dedi.
Bu parçada namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) İnsan hayatındaki önemi

İSLAMDA İBADETİN ÖNEMİ VE AMACI
10. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’âm 6/162)
Bu ayette ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) İnsanların birlik ve beraberlik oluşturmasına yardımcı
olduğu
B) Kişiyi ve toplumu kötülükten uzak tuttuğu
C) Kişinin Allah rızası kazanmasını sağladığı
D) Yalnız Allah rızası için yapılması gerektiği
E) Toplumun huzuruna katkı sağladığı

B) İnsana huzur kazandırdığı
C) Toplumsal hayata katkı sağladığı
D) İnsanı kötülüklerden alıkoyduğu
E) Kişinin Allah’a yaklaşmasını sağladığı

8.

Selman-ı Farisi, Hz. Muhammed ile ilgili bir anısını şöyle anlatmıştır; “Birgün Hz. Muhammed ile bir ağacın gölgesinde oturuyorduk. O, ağaçtan kurumuş bir dal kopardı
ve o dalı üzerindeki yaprakları dökülünceye kadar silkeledi. Sonra bana dönerek, ‘Selman! Neden böyle yaptığımı
sormayacak mısın?’ dedi. Ben de, ‘Neden öyle yapıyorsun
ey Allah’ın Resulü?’ diye sordum. Bana, ‘Bir Müslüman güzelce abdest alır ve beş vakit namazı kılarsa günahları işte
bu yapraklar gibi dökülür.’ dedi.”
Bu olayda Hz. Muhammed, namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

11. İbadetlerin bir kısmının belli bir vakti vardır. Bu vakitler içinde bu ibadetlerin yerine getirilmesi gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Kurban
E) Sadaka

A) İnsanı kötülüklerden uzaklaştırdığını
B) İnsana kalp huzuru kazandırdığını
C) İnsanı yalnızlıktan kurtardığını
D) İnsanın şükrünü artırdığını
E) İnsan için önemini
9.

Aşağıdaki hadislerden hangisi ibadetlerde vaktin önemi ile ilgilidir?
A) “Namaz dinin direğidir.”
B) “Allah katında en değerli ibadet, vaktinde kılınan namazdır.”
C) “Akrabaya yapılan iyilikte hem sadaka hem de akrabayı koruyup kollama sevabı vardır.”
D) “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme
ve içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
E) “Kim Allah için hacceder, kötü söz ve davranışlardan
ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu gibi (günahlarından arınmış olarak) döner.”

SORU BANKASI

12. Farz olan günlük beş vakit namaz ve cuma namazının belli
vakitleri vardır. Bu namazlar vakitleri geldiğinde kılınır. Bazı ibadetler vardır, onların herhangi bir vakitleri yoktur. Onları kişi istediği zaman yerine getirebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetlerden biridir?
A) Zekât
B) Hac
C) Oruç
D) Umre
E) Fitre

3

8. BASAMAK

1.

•

Kuruluşu Milattan önce 6. yüzyıla denk gelir.

•

Kurucusu Siddharta Gautama’dır.

•

Tanrı düşüncesinden bahsetmeyen bir dindir.

•

Hindistan’da kurulmuştur.

TEST-5
4.

Taoizm’in kurucusu Lao-tzu, “Adını bilmiyorum ama ona
Tao diyorum.” diyerek Tao’nun bilinmezliğine vurgu yapmıştır. Bütün varlıklarda bulunan Tao’nun erdemi veya onun
gizli gücüdür. Tao, evrende var olan her şeyin değişmez
kaynağıdır.

Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

Bu parçada Taoizm’in hangi inanç esası anlatılmıştır?

A) Sihizm

A) Kutsal kitap inancı		

B) Peygamber inancı

B) Taoizm

C) Ahiret inancı		

D) Melek inancı

E) Tanrı inancı

C) Budizm
D) Hinduizm
E) Konfüçyanizm
5.
2.

Hinduizm’de kast sistemi dışında tutulan bir sınıf vardır. Bunlar konumlarının düşüklüğü sebebiyle kendilerini ezilmişler olarak nitelerler. Sosyal hayatta bunlara yönelik birçok
kısıtlama ve ayrımcılık göze çarpar. Bunların kamuya açık
bazı yerlere girmeleri veya kendileri için ayrılan yerlerin dışında oturmaları yasaktır. Sadece belli başlı yerlerde alışveriş yapmalarına izin verilir. Bunlar fiziksel ve ruhsal olarak
kirli kabul edildikleri için Hindu tapınaklarına da giremezler.
Bu kişilere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

B) Kşatriyalar

Hindularda mistik etkisi olduğuna inanılan en kutsal hecedir. Kutsal metinlerin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenir.

C) Vaişyalar

Bu sembol ve tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Brahmanlar

D) Paryalar
A) Om

E) Sudralar

B) Svastika
D) Dua çarkı

3.

Budistlerin temel inançlarından biri de ruhun ölümsüzlüğüdür. Bu ölümsüzlük ‘samsara’ ismi verilen çarkla mümkündür. Bu çark, kişinin doğması, ölmesi ve yeniden doğması
şeklinde sonsuza kadar devam eden yasayı ifade eder. Bir
kişi kötü huylara sahip benliğini, arzu ve ihtiraslarını yok
eder, saf, temiz bir duruma kavuşursa bu samsara çarkından da çıkar. Bu konuma gelmek için sekiz dilimli yolu
izlemek gerekir.
Bu parçada bahsedilen yüksek konum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma
B) Nirvana
C) Tenasüh
D) Reenkarnasyon
E) Ruh göçü
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C) Mandala
E) Vajra

6.

Budizm’in kutsal inançlarından biridir. Kişinin istek ve arzularına son vermesine yardımcı olacak yollar olarak nitelendirilir.
Bu simge ve tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Karma

B) Nirvana

D) Sekiz dilimli yol

C) Tenasüh
E) Brahma  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

HİNT VE ÇİN DİNLERİ
7.

Konfüçyüs, yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmemiştir.
Onun düşünceleri büyük oranda, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkılarak derlenmiş ve ‘Konuşmalar’ adı altında bir kitapta toplanmıştır.
Bu kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

TEST - 5
10. Çin’in milli ve yerel dinlerinden biridir. Kurucusu Laozi’nin
hayatı hakkında çok az şey bilinir. Bu felsefe Han Hanedanlığı zamanında bir din haline gelmiştir. Meditasyon pratiklerinin uzun bir yaşama ve ölümsüzlüğe götürdüğü düşünülür. Genel olarak tek tanrılı bir dindir.
Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Avesta
B) Lun Yu

A) Konfüçyanizm

C) Vedalar

B) Yahudilik

D) Adi Grant

C) Hinduizm

E) Tao-Te- King

D) Budizm
E) Taoizm

8.

Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır. Dünyada dürüst, iyi bir hayat
süren kişilerin ruhlarının Tao ile birlikte olacağı inancı kabul
edilir. Bu dinde cennet, cehennem, ahiret inancı gibi inanç
esasları da yoktur. Ancak ahlaki ilkelere büyük önem verilir.
Bu parçada anlatılan din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konfüçyanizm
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Taoizm
E) Budizm

11. Hinduların kutsal kitapları uzun bir tarihi süreç içerisinde
derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Kutsal metinlerin en eskisi ve Hinduizm’in temelini oluşturan kitap aynı zamanda
Hindu geleneklerini şekillendirmiştir.
Bu parçada anlatılan Hinduizm kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tao-Te-King
B) Adi Grant
C) Vedalar
D) Tripitaka
E) Lun Yu

9.

Hinduizm’de toplum dört ana sınıftan meydana gelir. Bunlar Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaişyalar ve Sudralar’dır. Bu sınıflandırmanın ne zaman başladığı bilinmemektedir. Bu sınıflardan birine mensup olmak doğumla kazanılır ve sınıflar
arası geçişe izin verilmez.

12. Budizm’in kutsal mekânları Budda’nın hayatı ile ilgili
Hindistan’daki bazı bölgelerden oluşur. Bu kutsal mekânları Budistler ziyaret ederler.

Bu parçada anlatılan Hinduizm inancı aşağıdakilerden
hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu mekânlar arasında yer
almaz?

A) Karma

A) Rumnindei

B) Tenasüh

B) Bodh-Gaya

C) Kast

C) Varanasi

D) Drahma

D) Kusinagara

E) Ruh göçü

E) Ganj Nehri

SORU BANKASI
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BASAMAK KONTROL TESTİ
1.

2.

Hz. İbrahim’in geç yaştayken evlendiği eşi Hacer’den İsmail adında bir oğlu olmuştur. Onun bu çocuğundan devam
eden nesline İsmailoğulları ismi verilmiştir. Hz. İbrahim diğer eşi Sare’den de İshak adında bir oğlu olmuştur. Bu çocuğunun nesline de İsrailoğulları ismi verilmiştir.

4.

Buna göre Hz. İshak’ın soyundan gelen nesli aşağıdaki
dinlerden hangisinde temsil edilmektedir?

Bu bilgilerden hareketle Budizm için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) İslamiyet

A) Hindistan’da doğan bir dindir.

B) Yahudilik

B) Birçok tanrının varlığına inanılır.

C) Hıristiyanlık

C) Kurucularına büyük önem verirler.

D) Mecusilik

D) Dini birtakım simgeleri kullanırlar.

E) Hinduizm

E) Kutsal sayılan yerleri ziyaret ederler.

•

Milattan Önce 1700 yıllardan itibaren inanılan bir dindir.

•

Sanatana Dharma dinin orijinal adıdır.

•

Karma ve tenasüh inancı vardır.

•

Halk sınıflara ayrılmıştır.

5.

A) Vahye dayalı olması

A) Budizm

B) Tek tanrıya inanması

B) Taoizm

C) Ahiret inancını taşıması

C) Yahudilik

D) Milli bir özelliğinin olması

D) Hinduizm

E) Peygamberliği kabul etmesi

E) Hıristiyanlık

15. yüzyılda kilisenin insanlar üzerindeki baskısı ve insanları
sömürmesine karşı çıkan Martin Luther, ruhban sınıfın halkın dini duygularını istismar ettiğini belirtmiş, cennetten arsa satma gibi birtakım uygulamaların doğru olmadığını beyan ederek insanların kurtulması için ruhban sınıfına ihtiyacı
olmadığını ilan etmiştir.
Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katoliklik
B) Ortodoksluk
C) Protestanlık
D) Evanjelizm
E) Süryanilik
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Yahudi inancına göre Tanrı, tüm insanların yaratıcısı olmakla birlikte özel olarak İsrail’in rehberi, koruyucusu ve kurtarıcısıdır. Onlar Tanrı’yı, dolayısıyla dini sadece İsrailoğullarına ait kabul ederler.
Bu parçada Yahudiliğin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

3.

Budda, Hindistan’ın Yeni Delhi bölgesinde doğmuş ve Agra bölgesinde vefat etmiştir. Bu yüzden Budistler bu iki yeri kutsal mekân olarak kabul edip buraları ziyaret ederler.
Doğduğu yeri ‘Beyaz Fil’ ile simgelerlerken öldüğü yeri de
‘Türbe (Stupa) ile simgelerler.

6.

Konfüçyanizm, Türklerin ‘Gök Tanrı’ inancına benzer bir tanrı inancına sahiptir. Bu tanrı, yüce bir varlıktır, ahlaki düzenin kaynağıdır ve tabiatı düzenleyen güçtür.
Bu tanrıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tien
B) Yehova
C) Tao
D) Buda
E) Ahura Mazda

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

BASAMAK KONTROL TESTİ
7.

Hıristiyanlık, bir Allah inancı üzerine indirilmiş olmasına
rağmen ve Hz. İsa, insanları bir olan Allah’a ibadet etmeye
çağırmasına rağmen Hz. İsa’dan sonra tevhit inancından
sapmıştır. Hıristiyanlık inancına Teslis ismi verilen bir inanç
eklenmiş ve ‘Tanrı bir üçlemeden oluşur’ anlayışı eklenmiştir.
Bu anlayışı Hıristiyanlığa ekleyen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arius

B) Pavlus
D)Nicolas

8.

C) Petrus

11. Taoizm’de Ying ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna
Taoizm’de Görecelik ilkesi de denir. Buna göre iyi-kötü,
doğru-yanlış, güzel-çirkin, karanlık-aydınlık gibi birbirine
zıt gibi görünen şeyler, gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır.
Bu parçada anlatılan Taoizm’de aşağıdakilerden hangisi ile sembolize edilir?
A)

B)

C)

D)

E) Martin Luther

Yahudilerin, kendilerini kurucu atalar olarak kabul edilen
Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz Yakup’u ve onların çocuklarını tanımlamak için kullandıkları kavramdır.
Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudi

B) İsrail
D) İbrani

C)Mason
E) Musevi
E)

9.

(I)Hıristiyanlığın üç önemli mezhebi bulunur. (II)Bunlardan
Katoliklik için Vatikan önemli bir merkez olup burada bulunan dini lidere Papa ismi verilir. (III)Dini işleri yürütenler
ruhban sınıfını oluştururlar ve ruhban sınıfı evlenemezler.
(IV)Ruhban sınıfını oluşturmayan kesimler evlenebilirler ancak boşanamazlar. (V)Ritüel ve ayinlerini Grekçe yapalar.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Katolikliğe ait değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Hayatının ilk yılları yoksulluk içinde geçmesine rağmen,
öğrenme merakı sebebiyle kendini yetiştirmiştir. Sanata ve
müziğe düşkün olup müziğin ahlaki yönü olduğuna inanır.
Çin’in kadim kültür ve düşüncesine ait klasikleri okur ve
çok etkilenir. Yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal
sorunlarından kurtuluşun, Çin’in geleneksel değerlerine
tekrar dönüşle mümkün olduğunu düşünür. Bu uğurda
ahlaklı ve erdemli bir toplum inşa etmek için mücadele
eder ve ölümünden sonra düşünceleri derlenir. Bu gün
adına kurulmuş bir din bulunmaktadır.

12. Hint toplumunun büyük çoğunluğu Hinduizm’e inanır. Bu
inanç, toplumu çeşitli sınıflara ayırmaktadır. Bu sınıflara sahip olmak doğuştan getirilen bir özelliktir ve sınıflar arası
geçiş mümkün değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri değildir?
A) Brahmanlar
B) Kşatriyalar

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

C) Vaişyalar
A) Guru Nanak
D) Lao Tzu

SORU BANKASI

B) Konfüçyüs
E) Buda

C) Zerdüşt

D) Sudralar
E) Vedalar
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TEST NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

8. Basamak Kontrol Testi Optiği

8. BASAMAK CEVAP ANAHTARI
Test 1

1-E 2-B 3-A 4-B 5-E 6-A 7-E 8-D 9-B

Test 2

1-C 2-D 3-B 4-A 5-B 6-A 7-C 8-E 9-B 10-D 11-C 12-B

Test 3

1-B 2-A 3-E 4-D 5-A 6-B 7-C 8-D 9-B 10-A 11-E 12-C

Test 4

1-A 2-B 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-D 9-C 10-A 11-C 12-E

Test 5

1-C 2-D 3-B 4-E 5-A 6-D 7-B 8-D 9-C 10-E 11-C 12-E

Test 6

1-A 2-B 3-D 4-A 5-D 6-E 7-D 8-E 9-C 10-C 11-E 12-B

BKT 1-B 2-D 3-C

4-B

5-D 6-A 7-B 8-D

9-E

10-E 11-B 12-D

10-B

11-D

12-E

