………………………………………….ANADOLU LİSESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM
1.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.
ADI:……………………SOYADI:………………….SINIFI:……………NO:……………..

1.Münafık kime denir? Açıklayınız.

2.Amentüyü ve anlamını yazınız.

3.İslam’da ibadetin tanımını yaparak ibadetin kapsamını yazınız.

4.İslam’da ibadete 10 örnek veriniz.

5.İslamda ibadetin en temel amacını yazarak açıklayınız.

6.Efali Mükellefinden 5 tanesini yazarak açıklayınız.

7.İslamda ibadetin temel ilkelerini yazarak açıklayınız.

8.İslamda ibadet ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Anlatınız.

9.Bakara suresi 177. Ayete göre asıl iyilik nelerdir?
https://www.sorubak.com

10.”Değerlerimizle değerliyiz.” cümlesinden anladıklarınızı yazınız.
https://www.sorubak.com

Başarmanızı dilerim.

Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜNDOĞMUŞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1.ORTAK SINAV SORULARI

SORULAR
1-Değer Nedir kaça ayrılır açıklayınız?(10 puan)
2-Sana göre değerlerin oluşmasında dinin etkisi var mıdır varsa nasıldır açıklayınız? 10
puan)
3-Değerler öncelikle nerede ve nasıl oluşur açıklayınız? 10 puan)
4-Her milletin kendine özgü değerleri vardır sözünden ne anlıyorsunuz ? 10 puan)
5-Hasta ziyareti,Selam verme,çocuğa isim koyma,vb hangi değerler grubuna girer
yazınız? 10 puan)
6-‘’Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli,ahlakı en güzel olanıdır’’ hadisi
şerifinden ne anlıyorsunuz açıklayınız? 10 puan)
7-Kur’anı Kerimin belli başlı konuları nelerdir yazınız? 10 puan)
8-Aşağıdaki kavramları açıklayınız? 10 puan)
-TECVİT:
- MUKABELE:
-HATİM:
-HAFIZLIK:
-MÜFESSİR:
9-Kuranı Kerimin iç düzeniyle ilgili kavramları yazınız birini açıklayınız? 10 puan)
10-Aşağıdaki boşluklara doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız? 10 puan)
……..Peygamberimize vahyi Hz Ali getirmiştir.
……..Kuranı Kerim Peygamberimize 610 yılı Kadir Gecesinde inmeye başlamıştır.
……..Kuranı Kerimde 114 sure,6666 ayet vardır.
……..Kuranı Kerimin en uzun suresi İhlas Suresi,en kısa suresi Bakara Suresidir.
……..Kuranı Kerimde Tevbe Suresi Besmeleyle başlamaz
Sadi AKATEŞ
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmeni

https://www.sorubak.com

BAŞARILAR

9.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
Aşağıdaki klasik soruları kısaca açıklayınız
1-)Temel değerler nelerdir? Listeleyiniz.

2-) Değerler gençlerin kişilik gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız.

3-) İbadetlerde temel ilkeler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

4-) İslam’da ibadet kavramı neleri kapsar? Örneklerle açıklayınız

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. (

) İslam’da Allah (c.c.) rızası için yapılan her güzel davranış ibadet olarak değerlendirilir.

2. (

) Farz-ı ayn bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan ibadetlerdir.

3. (

) Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetler sünnet-i gayr-i müekkededir.

4. (

) İbadetlerini aksatmayan bir Müslümandan güzel ahlaklı olması beklenir.

5. (

) Gösteriş için ve dünyevi beklentilerle yapılan ibadetler Allah (c.c.) katında geçersizdir.

6. (

) Din, bir toplumun kültürünün oluşmasında etki eden ögelerden biridir.

7. (

) Örf ve âdetler toplumu bir arada tutan unsurlardan değildir.

8. (

) İşlerin liyakat ve ehliyet sahibi kişilere emanet edilmesi gerekir.

9. (

) İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

10. (

) Şecaat sahibi insanlar düşünmeye gerek duymazlar

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
(iyiliklere, kötülüklerden, bid’at, adalet, din, temel değerler, değer, örf ve âdetler,salih amel, sünnet, ibadet, mükellef)
1. İbadet insanı ............................. sevk eder, ............................. uzaklaştırır.
2. ............................. Hz. Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasıdır.
3. Hz. Peygamberin farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlara.............................
denir.
4. ............................. müminin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve
yasaklarından kaçınmasıdır.
5. Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye ............................. denir.
6. Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününe
.................. denir.
7. ............................................... bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve
uygulamalarıdır.
8. Her toplumda tarihi süreç ve kültürel özelliklere bağlı olarak oluşan, o topluma özgü ............................. mevcuttur.
9. ..................... doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi
anlamlara gelir.
10. ................, belirlemiş olduğu ölçülerle insanın birey veya toplumla ilişkisini düzenler.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. İbadet Allah’a (c.c.) imanın tabii bir sonucudur. Müslüman Allah’a (c.c.) olan bağlılığını ibadetle gösterir. İbadetler insanı
iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir.
Buna göre Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
A) Farz olan ibadetleri yerine getirir.
B) İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar.
C) Güzel davranışlar yapmaya istekli olur.
D) İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır.
E) Allah’ın (c.c.) yasakladığı davranışlardan sakınır.

2. Hz. Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Mekruh

B) Sünnet-i müekkede

C) Müstehap

D) Mendup

E) Helal

3. Bütün şartları yerine getirilerek ve içerdiği hikmet ve manaları bizzat duyularak ve hissedilerek yapılan ibadetler, insanı
hem dünya hem de ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Bilinçli olarak Yüce Allah’ın huzurunda olduğunu hisseden
insan, daima onun kontrolünde bulunduğunu düşünerek, hayatını onun emir ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde
düzenler. Böylece ibadetler insanın sadece Yüce Yaratıcı ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan
ilişkilerini de olumlu yönde etkiler.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İbadetler insanlar arası ilişkileri olumlu yönde etkiler.
B) İbadetler sadece insana kazandırdığı erdemler için yapılır.
C) İbadetlerin insanın ahlaki gelişimine katkısı vardır.
D) İbadetler insanı dünyada ve ahirette mutlu eder.
E) İbadetlerin toplumsal bazı faydaları vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre ibadette olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) İbadetin sadece Allah (c.c.) rızası için yapılması.

B) İbadetin samimi duygularla yapılması.

C) İbadetin Kur’an ve sünnete uygun olması.

D) İbadetin kişiye maddi kazanç sağlaması.

E) İbadetin Hz. Peygamberin öğrettiği şekilde yapılması.

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı İslam’a göre yapılması istenen fiillerden oluşmaktadır?
A) Vacip – Sünnet – Mekruh
B) Mendup – Haram – Sünnet
C) Farz – Vacip – Sünnet
D) Farz – Haram – Mekruh
E) Mubah – Mendup - Mekruh
6. “ Kültür; dil, tarih, gelenek, ahlak ve edebiyat gibi ögeleri barındırır. Din de bir toplumun kültürünün oluşmasına etki
eden ögelerin başında gelir. Din bir toplumun kabullerini, alışkanlıklarını, ahlakını ve değerlerini belirlemede en önemli
unsurdur. Bir dinin içerdiği emirler, yasaklar ve ahlaki ilkeler toplumun değer yargılarını belirler.”
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Bir toplumun kültürü, değerler, ahlak ve gelenekler gibi öğeleri içermez.
B) Dinlerin emir ve yasakları değerlerin oluşumunu olumsuz etkiler.
C) Bir toplumda değerlerin oluşumunda din, etkili unsurlardan biridir.
D) Değerlerin oluşumu dinden bağımsızdır.
E) Bir toplumun kültürü ve değerleri dinî unsurlar taşımamalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve âdetlere örnek değildir?
A) Ad koyma
D) Namaz kılmak

B) Evlilik töreni
E) Taziyede bulunmak

C) Bayram ziyareti

8. Aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden biri değildir?
A) Adalet

B) Şecaat

C) Mizaç

D) Hikmet

E) İffet

9. “Kişiliğin bir parçası olan karakter, bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiğinden, bir toplumda mevcut olan
değerler kişilik gelişimini etkilemektedir. Bir toplumun sahip olduğu değerlerin çeşitli kaynakları vardır. Hukuk, ahlak ve din
bunlardan bazılarıdır.”
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Karakter kişiliğin önemli bir parçasıdır.
B) Toplumdaki değerler kişilik gelişimini etkiler.
C) Toplumların sahip oldukları değerlerin kaynakları vardır.
D) Karakter bireyin sosyal normlara uyumunu ifade eder.
E) Kişilik gelişiminde değerler etkili değildir.

10. Adalet, insanların sahip oldukları hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim edilmesini sağlayan temel
değerdir. Bu değere sahip olan kimse herkesin hakkını gözetir. Her durumda haklı olanın yanında yer alır. Güçlü de olsa
haksıza karşı durur. Herkese layık olduğu şekilde davranır.
Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet toplumun en önemli değeridir.
B) Adil kişi başkalarının hakkını verir.
C) Hak sahibi hakkını almalıdır.
D) Toplumdaki haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır.
E) Haksızlık, güçlünün yanında durulunca ortadan kalkar.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT YAVUZ SONAT GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIFLAR II. DÖNEM I. SINAV SORULARI
Ad-Soyad:
Sınıfı-Nosu:
1. İbadetin kişiye kazandırdığı katkılar neler olabilir? 3 madde yazınız. (12 p.)

2. “Ef’al-i mükellefin” ne demektir? Tanımlayınız ve neler olduğunu yazınız. (12 p.)

3. Farzın kısaca tanımını yapınız. Kaça ayrıldığını açıklayarak birer örnek veriniz. (12 p.)

4. Sünnetin kısaca tanımını yapınız. Kaça ayrıldığını açıklayarak birer örnek veriniz. (12 p.)

5. Maddi ve manevi değerlerin neler olduğunu yazınız. (9 p.)

6. Değerler nerelerde öğrenilir. 3 tanesini yazınız. (6 p. )

7. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile eşleştiriniz. (Her boşluk 4 puandır.)
1. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ………………………. etsinler diye yarattım.”(Zariyât suresi/56.)
2. İslam’a göre Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış
………………………………………………………. olarak nitelendirilirve ibadet sayılır.
3. Yapılmasıfarz seviyesinde olmayan fakat sünnettendaha kuvvetli olan dinî hükümlere
…………………………………… denir.
4. İslam’a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlara
……………………………..…. denir.
5. Hz. Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanması
veya mevcut ibadet şekillerinde artırma ya da eksiltme yapılmasına …………………………………. denir.
6. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın(c.c.) hoşnutluğunu gözetme, sözün özeuyması,
riyakârlıktan ve ikiyüzlülüktenuzak olmak ……………………………………………. demektir.
7. 21 yaşında hapishaneye giren ve buradan Müslüman olarak çıkan, hacca gittiğinde siyah-beyaz
ayrımının yapılmamasından etkilenen ve Amerika’ya döndüğünde insanları İslam’a davet eden ve
maalesef 21 şubat 1965’te yaptığı konuşma sırasında şehit edilen kişi …………………………………..’dir.
8. Aşağıdaki kavramları anlamlarıyla ok işareti çıkararak eşleştiriniz. (9 p.)
Abit

https://www.sorubak.com

İbadet edilen yer

Mabut

İbadet eden

Mabet

Kendisine ibadet edilen

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZİLEIMKB ANADOLU LİSESİ
TEMEL DİNİ BİLGİLERDERSİ 9.SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanmadıkları halde
mallarını, ancak insanlara gösteriş olmak üzere
sarfederler.(Nisa,38)
“Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de,
yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
(En’am, 162)
“… Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur
bulur.”(Ra’d, 28)
“…Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat
O, sizi ter temiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini
tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Maide, 6)
1.Yukarıdaki ayet lerden, ibadet lerle ilgili aşağıdaki
ilkelerden hangisi çıkartılamaz?
a)Sadece Allah için yapılır.
b) Gösteriş için yapılmamalıdır.
c) Kolaylık ilkesi vardır.
d) Toplumsal faydaları da vardır.
“(Ey Muhammed)kitaptan sanavahyolunanı oku, namazı
da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlık tan ve
kötülük ten alıkoyar. Allah’ı anmak(olan namaz) elbet te en
büyük ibadet tir. Allah’a yaptıklarınızı biliyor. “( Ankebut 45)
2.Yukarıdaki ayet t en, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
a) Namaz insanın kötülük yapmasını engeller
b) Namazı cemaatle kılmalıyız.
c) Allah yaptıklarımızı bilmek tedir.
d) Namaz, Allah’ı anmaktır.

I - Cuma namazı, Cuma günleri ikindi namazı yerine kılınan
bir farz namazdır.
II – Bayram ve vitr namazları vacip namazlardır.
III- Her sünnet namaz aynı zamanda bir nafile namazdır.
IV- Farz, vacip ve sünnet namazlar dışında, istediğimiz
zamanlarda ve mik tarlarda kıldığımız namazlar nafile
namazlardır.
3.Yukarıdaki if adelerin hangi veya hangileri doğrudur?
a) I- II
b) II-IV c) II- III- IV
d) I- III
4.Namazın kılınışı ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden
hangisi yanlışt ır?
a)
Farz namazların üç ve dördüncü rekâtında zamm-ı sure
okunmaz.
b)
Yatsı namazının ilk sünnetinde ilk oturuş ta Tahiyyat’tan
sonra üçüncü rekâta kalkılır.
c) Vitr
vacip namazında üçüncü rekât ta Fatiha ile Kunut duaları
arasında zamm- sure okunur.
d) Cenaze namazı rukü ve secdesiz bir namazdır.
Safları düzgün tutun, omuzları bir hizaya getirin,
“Namaz dinin
boşlukları doldurun, safa girerken kardeşlerinize,

ellerinizi hafifçe dokundurun, şeytana açık yerler
bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allah onu hayra
eriş tirir. Kim de saflar arasında boşluk bırakırsaAllah
onu hayra eriş tirmez.
5.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki hadist en
çıkarılabilecek ilkelerden biri olamaz?
a)Namazda safların düzgün olması önemlidir.
b)Safların düzgün olması için ayakların bir hizada olması
gerekir.
c)Safları sık tutan hayra erişir.
d)Saftaki boşluklar, şeytanın hoşuna gider.

I -Gözü kıble ıstikametinden çevirmek
II – Ör tülmesi gereken yerlerin açılması
III- Namazdayken abdestin bozulması
IV- Namazda, namazda kullanılan kelimeler dışında
sözlerle konuşmak veya duyacak kadar sesli gülmek
V- Namazda hapşırmak
VI- Namazda öksürmek
6.Yukarıdakilerden hangileri namazı bozan
durumlardan değildir?
a)I- II-VI b) II- III- IV c) I- V- VI
d) II- III- VI

7.Cenaze namazında okunması gereken dualar,
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
a)Fatiha, Salli-Barik, cenaze duası
b) Sübhaneke-Salli-Barik, Cenaze duası
c) Cenaze duası, Fatiha, Salli-Barik
d) Salli-Barik, Sübhaneke, Cenaze duası
Vak tinde kılınamamış olan vakit namazların kazası farz,
vitr namazının kazası ise vaciptir. Sünnet namazlar kaza
edilmez. Ancak sabah namazının sünnetini vak tinde
kılamamış olan bir kişi, öğle namazının vak ti girene
kadar sabah namazının sünnetini de kılabilir. Herhangi
bir sebeple yarım bırakılmış olan sünnet namazın
tamamlanması ise vaciptir.
8.Yukarıdaki paragraf t an, aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkartılamaz?
a)Sabah namazını güneş doğmadan önce kılamamış
olan biri, güneş doğduk tan sonra sünnetini kılabilir.
b) Sünnet namazların kazası yok tur.
c) Vak tinde kılınamayan Vitr namazını kaza etmeye
gerek yok tur.
d)Günlük namazlar vak tinde kılınamamışsa mutlaka
kazaedilmelidir.

9.Aşağıdaki namazlardan hangisi diğerlerinden f arklıdır?
a) Cenaze namazı
b) Evvabin namazı
namazı
d) Kuşluk namazı
direğidir” c) Teheccüt
Hz. Muhammed

10.Aşağıdaki if adelerden hangisi Cenaze namazı için
doğrudur?
a)Cenaze namazında Sübhaneke okunmaz.
b)Cenaze namazı herkese farzdır.(Farzı Ayın)
c)Cenaze namazı ayakta kılınır, rükusuz ve secdesiz bir
namazdır.
d)Cenaze namazı caminin içinde kılınır.

İkindi namazı

11.Vakt i çıkt ıkt an sonra sünnet i de kazaedilebilen
namaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkindi Namazı
b) Akşam Namazı
c) Sabah Namazı
d) Öğle Namazı

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Akşam namazı

---------------

Yatsı namazı

Mithat Cemal Kuntay

12.Aşağıdakilerden hangisi f arz olan namazlardan
değildir?
a)Vitir Namazı
c)Cuma Namazı

b)Cenaze Namaz
d)Beş Vakit Namaz

13.Cuma Namazı” t oplam kaç rekat tır?
a)4 Rekat
b)8 Rekat c)10 Rekat d)6 Rekat
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“Var mı Allah’t an yukarı, kabirden aşağı?Toparlan
ruhum gidiyoruz, sen yukarı, ben aşağı. “

Sevgili peygamberimiz “ cemeatle kılınan namaz, tek
başına kılınan namazdan …………….. kat daha faziletlidir.”
Buyurmuş tur.
14. Yukarıdaki boşluk nasıl doldurulmalıdır?
a)5
b)20
c) 27
d) 40
15. Babasıyla kalkıp sabahtan (güneş doğup kerahet

NFK
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vak ti çık tık tan sonra) camiye giden Emre 2 rekatlık
namaz kılındık tan sonra hutbe de okunduğunu
gözlemlemişse bu kıldıkları namaz hangisi olabilir?
A) Akşam namazı
C) Bayram namazı

B) İkindi namazı
D) Kaza namazı

Bir namazı vak tinde kılmaya …………….. , vak tinden
sonra kılmaya …………. Denir.

Allah zihin açıklığı versin!...
Başarılar Dilerim!....

Her soru 5puandır. Sınav süresi 30 dakikadır.
Şeyda EVCAN

16. Yukarıdaki boşluklar nasıl doldurulmalıdır?
a) Duha- İnşirah
c) Eda-Kaza

DERSÖĞRETMENİ

b)Tekbir- Kıraat
d) ihlas-akaid

Farz ve vacip olan ibadetler yerine getirildik ten sonra
bunların dışında fazladan sevap kazanma niyetiyle
yapılan ilave ibedetlere ………………….. denir.
17. Yukarıdaki boşluklar nasıl doldurulmalıdır?
a) Nafile

b) ihlas

c) Eda

d) Seferi

18. Aşağıda verilen t abloda beş vakit namazın rekat
sayılarını yazınız.15p
NAMAZLAR
Sabah Namazı
Öğle namazı

İlk
sünnet

Farz

Son
sünnet
--------

