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1.

Allah, kul hakkını affetmeyecektir. Kul hakkı yiyen mutlaka helalleşmelidir. Bunun için kimsenin
hakkını çiğnememeliyiz ve hak yedik ise mutlaka
helalleşmeliyiz.

4.

Bir kişinin taşımadığı kötü bir özelliği arkasından konuşmaya ne isim verilir?

A) Dedikodu
B) Alay etmek
C) İftira
D) Bencillik

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

A) Allah tövbe edenleri bağışlar.
B) Kul hakkını hak sahibi bağışlayabilir.
C) Kul hakkı, ahirete bırakılmamalıdır.
D) Hak için helallik istenilmelidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi islam’ın yasakladığı
bir davranıştır?

5.

A) Alay etmek
B) Randevuya uymak
C) Sözünde durmak
D) Güvenilir olmak

“... Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa
bütün insanları öldürmüş gibi olur!”
			 (Maide suresi, 32. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

A) Yaşam hakkı, kutsaldır.
B) Masum birini öldürmek bütün insanlığı öldürmek
gibidir.

C) Bozgunculuk çıkarmak dinimizce yasaklanmıştır.
D) Mülkiyet, insanların temel haklarındandır.

3.

Aşağıdakilerden hangisinde kul hakkı ihlalı
oluşmaz?

A) Okulu kirletmek
B) Gürültü yapmak
C) Trafik kurallarını ihlal etmek
D) Başarılı olanlara imrenmek

Î

6.

Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara
başlanılan yerlerden biri olamaz?
A) Kütüphane
C) Kahvehane

B) Meyhane
D) Kumarhane
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7.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi kötü alışkanlıklara başlama sebeplerinden birini işaret
etmektedir?

10.

Bu hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) El elden üstündür.
B) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu

A) sağlığın
B) malın
C) gençliğin
D) hayatın

söyleyeyim.

8.

11.

“Sarhoş edici her şey - - - - dır.”
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

1. İçki, kötülüklerin başıdır.
2. İçki, kötülüklerin anasıdır.
3. İçki, kötülüklere davet eder.
4. İçki, kötülükleri alışkanlık hâline getirir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisi orijinal bir
hadis tercümesidir?
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Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın
toplumsal zararına bir örnektir?

A) Tembellik etmek
B) Zamanı boşa geçirmek
C) Aileyi zarara uğratmak
D) Helal kazançtan uzaklaşmak

A) zararlı
B) pahallı
C) haram
D) faydasız

9.

“Hastalık gelmeden - - - - , ihtiyarlık gelmeden - - - - ,
ölüm gelmeden - - - - değerini bilin.”

12.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sarhoş eden şey az da olsa haramdır.
B) Sarhoş eden şeyler bağımlılık yapar.
C) Sarhoş olmayacak kadar içilebilir.
D) İçkinin zararı faydasından çoktur.

D) 4.
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