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1. I- Sınıfımızda 25 öğrenci bulunmaktadır. 

II- Okulumuz mahallenin en güzel tepesine 
kurulu. 

III- En son dersten çıkış zili 14:20’de çalı-
yor. 

IV- Çıkış zilinden sonra okulda kimse kalmı-
yor. 

Verilen cümlelerin öznel-nesnel olarak 
doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir. 

A) Öznel – öznel – nesnel - öznel 

B) Nesnel – öznel – nesnel - nesnel 

C) Öznel – öznel – nesnel - nesnel 

D) Nesnel – nesnel – öznel - öznel 

 

 

 

 

 

 

2. Duygular karmakarışıktır. İnsan sevindiğinde 
de ağlar, üzüldüğünde de… Ağlamak kötü de-
ğil de akan yaşlar sevinç gözyaşları olsun her 
zaman.  

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden 
hangisinde –ler, -lar ifadeleri çoğul an-
lamı veren çekim eki görevi yapma-
maktadır? 

A) Duygular  

B) Yaşlar 

C) Ağlar   

D) Gözyaşları  

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı 
bir anlatım şekli bulunmamaktadır? 

A) Dev gibi büyük bir arabaydı. 

B) Mahalleli yeni açılan parka çok sevindi. 

C) Başı göğe değecek kadar uzun bir boyu 
vardı. 

D) Fikirleri denizdeki kum kadar çoktu. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler-
den hangi cümleden çıkarılırsa anlamca 
bir eksiklik meydana gelmez? 

A) Seni neden uyardığımı anlamamışsın. 

B) Ne kadar çok üzüldüğümü görmüyor mu-
sun? 

C) Dededen kalma köstekli saati canı gibi 
saklıyordu. 

D) Tarlaları değerinden az bir fiyata sattık. 

 

 

 

 

 

 

5. (1) Bu olgu kişiler arasında sevgi hissi uyandı-
rır. 

(2) Selamlaşma, insanları birbirine bağlayan 
en önemli olgulardan biridir.  

(3) Sonuçta herkes birbirinin iyiliğini istemiş 
olur. 

(4) Bu sevgi sayesinde kişi karşısındakine kötü 
duygular beslemez. 

Verilen cümlelerin anlamlı bir paragraf 
oluşturması için gerekli olan sıralama 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) 4 – 2 – 3 – 1  

B) 1 – 2 – 4 – 3  

C) 2 – 1 – 4 – 3  

D) 3 – 1 – 2 – 4  

 

 

 

 

6. 8745 – 4378 = …… 

Yukarıdaki çıkarma işleminde eksilen 
en yakın yüzlüğe çıkan ise en yakın on-
luğa yuvarlandığında işlemin yeni so-
nucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4320 

B) 4379 

C) 4450 

D) 4420 
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7. Ali, 192 sayfalık hikâye kitabının yarısını gün-
de 12’şer sayfa okuyarak, diğer yarısını da 
günde 16’şar sayfa okuyarak tamamlamıştır.  

Buna göre Ali kitabın tamamını kaç 
günde okumuştur? 

A) 10 

B) 12 

C) 14 

D) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Geniş açılı bir üçgenin dar açılarından biri 
37°’dir.  

Buna göre bu üçgenin diğer dar açısının 
derecesi aşağıdakilerden hangisi ola-
maz? 

A) 54 

B) 52 

C) 51 

D) 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 8a675 < 88673 eşitsizliğinde “a” yerine 
yazılabilecek olan rakamların toplamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  36 

B) 45 

C)  28 

D) 21 

10.  

 

Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine 
getirilmesi gereken sayı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  15 

B) 25 

C)  19 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

11. I- Kuvvet, cisimlerin madde miktarını arttırabi-
lir. 

II- Kuvvet, cisimleri yavaşlatabilir. 

III- Kuvvet, cisimlerin şekillerini değiştirebi-
lir. 

IV- Kuvvet, cisimlerin hızını arttırabilir. 

Kuvvet ile ilgili yukarıda verilenlerden 
hangileri doğrudur? 

A)  I – II  

B) II – IV  

C)  II – III – IV  

D) I – II – III – IV  

 

 

12. Mustafa, vücudumuzdaki iskelet sistemini 
tanıtıyordu. Sunumu sırasında şunları söyledi: 
“………… hayati önem taşıyan organlarımızdan 
kalp ve akciğerlerimizi korur. …………… Vücu-
dumuzun dik durmasını sağlar. …………… Bey-
nimizi dış etkilerden korur.” 

Buna göre Mustafa aşağıdaki hangi 
kemik çeşidi ile ilgili bilgi vermemiştir? 

A)  Kafatası 

B) Kollar ve bacaklar  

C)  Omurga 

D) Göğüs kafesi 

 

3 11 9 17 ? 
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13. Meryem, su dolu bardağı pencere kenarına 
koymuştu. Bir süre sonra bardak içindeki su-
yun kaybolduğunu ve bardakta kireç kalıntıla-
rının kaldığını gördü. 

Bu duruma neden olan olay aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Katılaşma 

B) Yoğunlaşma 

C) Erime 

D) Buharlaşma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, 
yapısında kendinden başka madde içermez. 
Bu tür maddelere saf madde denir. Maddeler 
doğada saf hâlde bulunduğu gibi karışım hâ-
linde de bulunabilir. Saf maddeler bir araya 
gelerek karışım oluştururlar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde 
yalnızca karışım olan maddeler bulun-
maktadır? 

A)  Ayran – Süt – Salata  

B) Su – Turşu – Altın  

C)  Gümüş – Altın – Bakır  

D) Ayran – Altın – Demir  

 

 

 

15. İnsanlar tarafından oluşturulmamış ve ışığı 
kendinden olan kaynaklara doğal ışık kaynak-
ları adı verilir. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda veri-
len metnin sonuna örnek olarak yazıla-
bilir? 

A)  Meşale 

B) Ampül 

C)  Şimşek 

D) Gaz lambası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Cengiz yaz tatilinde bir arkadaşının yaşadığı 
ilimize ziyarete gitmişti. Ziyaretin sonunda ve-
dalaşırlarken arkadaşı, şehrin simgesi olarak 
Cengiz’e güzel bir çini vazo hediye etti. 

Buna göre Cengiz’in ziyaret ettiği çinici-
likle meşhur kentimiz aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A)  Konya 

B) Sakarya 

C)  Düzce 

D) Kütahya  

 

 

 

 

 

Cam 

kap 

 

Su 
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17.  

 

Saatin 9’u gösterdiği yukarıdaki saatte 
yelkovan kuzeyi gösteriyorsa akrep 
hangi yönü gösterir? 

A) Kuzeydoğu  

B) Batı 

C) Güneybatı  

D) Doğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. I – TBMM’nin açılışı 

II- Cumhuriyetin ilanı 

III- Erzurum Kongresi 

IV- Sivas Kongresi 

Verilenlerin kronolojik olarak doğru sı-
ralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  III – IV – I – II  

B) IV – III – I – II  

C) I – II – IV – III 

D) IV – II – I – III  

 

19.  

 
Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde 
işaretlenmiş olan bölgeyi 1. Dünya Sa-
vaşı sonrası işgal eden devlet aşağıda-
kilerden hangisidir?    

A)  İngiltere 

B) İtalya  

C)  Yunanistan 

D) Rusya 

 

 

 

 

 
20. Kurtuluş Savaşımız tamamlanmış, Lozan Barış 

Antlaşması imzalanmıştı. Ancak Misakımilli sı-
nırları içinde olmasına rağmen ülkemizin gü-
neyinde bulunan bir şehrimiz henüz sınırları-
mız içinde yer almıyordu. O şehrimiz yıllar 
sonra 1939 yılında önce geçici olarak bağım-
sızlığını kazandı, sonra da kendisini Türkiye’ye 
bağlayan meclis kararı alarak ülkemiz sınırla-
rına dahil oldu. 

Metinde adı geçen ve Akdeniz bölge-
mizde yer alan şehrimiz aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  Adana 

B) Osmaniye 

C)  Mersin 

D) Hatay 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ. LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE 

GGGGEEEEÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.    
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1. Merve, Kevser suresinin anlamını öğrenme-
ye çalışıyordu. 

Buna göre Merve, öğrenmeye çalıştığı 
sure içinde aşağıdaki ayet meallerinden 
hangisini okumuş olmalıdır? 

A) Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! 

B) Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes! 

C) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedir-
meyi özendirmeyen kimsedir. 

D) Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 

 

 

 
2. Okunuşu içinde “…men haffet…” ifade-

sinin geçtiği ayet aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A)  ِا َمْن َثُقَلْت َمَواز يُنهُۙ فَاَم�  

B)  ِيَشٍة َراِضَيةٍۜ ي عِ فَُهَو ف  

C)  ِْت َمَواز ا َمْن َخف� يُنهُۙ َواَم�  

D)  ٌُۜه َهاِوَية  فَاُم%

 

 

 

3. Safa derste Fatiha suresini tanıtma görevi 
almıştı. Fatiha suresinin ayetlerinin Türkçe 
anlamlarını ödevine yazması gerekiyordu.  

Buna göre Safa, ödevine aşağıdaki 
hangi ayet mealini yazmamalıdır?  

A) (Allahım) Yalnız sana kulluk eder, yalnız 
senden yardım dileriz. 

B) Bizi doğru yola, kendisine nimet verdik-
lerinin yoluna ilet! 

C) Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. 

D) Seni, yolunu kaybetmiş olarak bulup da 
yola iletmedi mi? 

 

4.  

Görseldeki surede besmele ayrı bir ayet 
olarak sayılmadan toplam kaç ayet bu-
lunmaktadır? 

A) 3   B) 4 

C) 5   D) 6 

 

 

 

 
5. "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek 

değilsiniz." 

Yukarıdaki ayet mealinin Türkçe anlamı 
içinde iki defa geçtiği sure veya dua aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Kureyş suresi  B) Kafirun suresi  

C) Fatiha suresi  D) Tahiyyat duası 

 

 

 

 

 

 
6. Kur’an-ı Kerim okurken peltek okunması ge-

reken harflere dikkat etmek gerekir. Bu harf-
ler söylenirken ses dilin ucu dişlerin arasına 
yerleştirilerek çıkarılmalıdır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerde altı çizili 
bölümlerden hangisinde peltek okunması 
gereken bir harf bulunmaktadır? 

A)  ُِۜبَك َبْعُد بِالد& ين  فََما ُيَكذ&

B)  ِْۙيُتون  َوالت& يِن َوالز�

C)  َۙثُم� َرَدْدنَاُه اَْسَفلَ  َساِفلِ ين 

D)  َِۙوٰهَذا الَْبَلِد اْلاَمِ ين 
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7. Bazı dua ve surelerin Türkçe anlamları üze-
rinde araştırma yapan bir öğrenci bunlardan 
birinde “karanlığı çöken gece, düğümlere 
üfleyenler ve hasetçilerin şerri” ifadelerinin 
geçtiğini görmüştü. 

Buna göre bu öğrencinin Türkçe anla-
mını öğrenmeye çalıştığı dua veya sure 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kevser suresi 

B) Amentü duası 

C) Felak suresi 

D) Salli – Barik duaları  

 

 

 

 

8. Yüzünden okunuşu “Ve ilâ Rabbike 
ferğab” olan ayet aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A)  ََۜوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرك 

B)  ََۙوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرك 

C)  ۙفَِاَذا َفَرْغَت َفانَْصْب 

D)  َواِلٰى َرب&َك َفاْرَغْب 

 

 

 

9. Peygamberimizi tanıyanlar onun hakkında 
şunları söylerdi: “O(s), hiç yalan söylemez, 
emanetleri hep korur, verdiği sözleri hep tu-
tardı. Bunun için herkes O’na (s)  …….” 

Metin aşağıdakilerden hangisi ile ta-
mamlanırsa anlam bütünlüğü sağlan-
mış olur?  

A) … “Emin Muhammed” derdi 

B) … “Sabırlı Muhammed” derdi. 

C) … “Cesur Muhammed” derdi. 

D) … “Yiğit Muhammed” derdi.  

 

 

10. Yüzünden okunuşu içinde “yecidke – ve 
vecedeke” ifadelerinden herhangi birisi-
nin bulunmadığı ayet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  ِيـماً َفاٰٰوىۖ اَلَْم َيِجْدَك َيت  

B)  ۖفََهٰدى I الا  َوَوَجَدَك َضٓ

C)  ٰائِلاً َفاَْغن ىۜ َوَوَجَدَك َعٓ  

D)  ْا ال يَم فََلا َتْقَهرْۜ َيتِ فَاَم�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َوال�ْيِل اَِذا َيْغٰشىۙ 
11. Altı çizili bölümdeki tecvid kuralı aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Meddi Tabi 

B) Meddi Muttasıl 

C) Meddi Munfasıl 

D) Meddi Lâzım  
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12. Türkçe anlamı içinde “Yazıklar olsun o na-
maz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye 

almazlar.” ifadeleri yer alan suredir. 

Bu sure aşağıdaki hangi ayetle başla-
maktadır? 

A)  ِْه َرب& الَْعالَمِ اَلRينَۙ َحْمُد لِل   
B)  َۙقُْل َيٓا اَي%َها الْـَكافُِرون 
C) ِه َواRاَء نَْصُر الل لَْفْتحُۙ اَِذا َجٓ  
D)  َُب بِالد& ْيَت ال�ذِ اََرا ينِۜ ي ُيَكذ&  

 

 

 

 
13. “Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malı-

nı sadaka olarak vermen senin için iyi; ver-
memen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını 
elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyi-
liğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren 
el, alan elden üstündür.” (Müslim)   

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir? 

A) Kişinin ihtiyacı için birikim yapmak 

B) Sadaka alarak yaşamaktansa kendi ihti-
yacını gidermek için çaba göstermek 

C) Elindeki her şeyini başkalarına dağıtmak 

D) Ailesinin ihtiyacı varken önce onların ih-
tiyaçlarını gidermek  

 

 

 

14. “Eğer müminlere güçlük vermeyeceğimi 
bilseydim her namazdan önce abdest alma-
larını, her abdestte de misvak kullanmaları-
nı emrederdim.” (Buhari) 

Peygamberimizin bu hadisinden aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Namazdan önce abdest alınmalıdır. 

B) Diş temizliği yapmak önemlidir. 

C) Peygamberimiz temizliğe önem vermek-
tedir. 

D) Diş temizliği yalnızca misvak kullanılarak 
yapılabilir. 

 

15.  

اْلاَْرِض  ي َجاِعٌل ِفيَرب%َك لِْلَملِٰٓئَكِة اِن& َل َواِْذ َقا
يَها يَها َمْن ُيْفِسُد فِ يَفًةۜ َقالُٓوا اََتْجَعُل فِ َخلِ 

اءَۚ  َمٓ  َوَيْسِفُك الد&
Ayetin okunuşu sırasında “İnnî câilun” 
ifadesinden hemen sonra aşağıdakiler-
den hangisi söylenmelidir? 

A) Rabbüke 

B) Fil arzi 

C) Etecalu fîhâ 

D) Men yufsidu fîhâ  

 

 

 

 

16. Tenvin veya sakin nun’dan sonra و ن م ى 
harflerinden biri gelirse idğam-ı maal ğunne 
olur. Bu durumda tenvin veya sakin nun harfi 

kendinden sonra gelen و ن م ى harflerine 
çevrilerek okunur. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili bölümler-
den hangisinde yukarıdaki kurala ait bir 
örnek bulunmaktadır?  

A)  ٌۜفِ يَها كُ ُتٌب َقي&َمة 

B)  ًَۙرة  َرُسوٌل ِمَن اللRِه َيْتلُوا ُصُحفاً ُمَطه�

C)  ِاَْهِل يَن َكَفُروا ِمْن لَْم َيُكِن ال�ذ

الْـِكَتاِب َوالُْمْشِركِ يَن ُمْنَفك& يَن حَ تRى 

 َتأْتَِيُهُم الَْبي&َنةُۙ 

D)  ُهْم ِعْنَد َرب&ِهْم َجن�اُت َعْدٍن اُؤ۬ َجَزٓ

يَن َتْحتَِها اْلاَنَْهاُر َخالِدِ  ي ِمنْ َتْجرِ 

ا اََبداًۜ فِ  يَهٓ  
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17. Aşağıdaki konulardan hangisine Kevser 
suresi içinde değinilmektedir? 

A) Kureyş’in yaz ve kış yolculukları yapması 

B)İnsanların bölük bölük İslam’a girmeleri 

C) Allah için namaz kılınıp kurban kesilmesi 

D)Yalnızca Allah’a kulluk edilmesi ve O’ndan 
yardım istenmesi gereği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İçinde “semûdü” kelimesinin geçtiği 
ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  َاَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقٰويَهاۙ ف  

B)  ۙيَهاRَقْد اَفَْلَح َمْن َزك 

C)  ۜيَها Rَوَقْد َخاَب َمْن َدس 

D)  َۙبْت َثُموُد بَِطْغٰويَها  َكذ�

 

 

 

 

19. Verilen ayetlerin hangisinde peltek çı-
karılması gereken bir harf bulunma-
maktadır? 

A)  َۙوال�ْيِل اَِذا َيْغٰشى 

B)  ۙىRَوالن�َهارِ اَِذا َتَجل 

C)  َۙكَر َواْلاُنْثٰى  َوَما َخَلَق الذ�

D)  ۜىRاِن� َسْعَيُكْم لََشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. I- Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir 

uyku. 

II- Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onun-
dur. 

III- İzni olmaksızın onun katında şefaatte bu-
lunacak kimdir? 

Türkçe anlamı içindeki bazı bölümlerin 
yukarıda verildiği Kur’an-ı Kerim bölümü 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez? 

A) Türkçe anlamı içinde “Vay o namaz kılanla-
rın haline!” ifadesi yer almaktadır. 

B) Bakara suresinin 255. ayeti olup adına 
Ayetul Kursi denilir. 

C) “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olma-
yandır. Diridir, kayyumdur. ” şeklinde baş-
lamaktadır. 

D) İçinde Allah’a ait en güzel isimlerden bazı-
ları yer almaktadır. 

 

 

2. BÖLÜM SONA ERDİ.2. BÖLÜM SONA ERDİ.2. BÖLÜM SONA ERDİ.2. BÖLÜM SONA ERDİ.    LÜTFEN DİĞER TESTE GLÜTFEN DİĞER TESTE GLÜTFEN DİĞER TESTE GLÜTFEN DİĞER TESTE GE-E-E-E-

ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.    
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1. Bismillahirrahmanirrahim 

Eraeytellezî ……………. biddîn. Fezâlikellezî 
yedu’ul yetîm. Ve lâ yehuddu alâ daâmil …………. 
Feveylül lil musallîn.  

Sure içinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yurâûn – sâhûn  B) yurâûn - mâûn 

C) yukezzibu - miskîn  D) salâtihim - mâûn 

 

 

2. İçinde  ََو نَْخَلُع َو نَْتُرُك َمْن َيْفُجُرك   ifadesi 

geçen Kur’an-ı Kerim bölümü veya dua 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Amenerrasûlü  B) Ayetul Kursi 

C) Tahiyyat duası  D) Kunut duası 

 

3.  

يَلاِف قَُرْيشٍۙ لِاِ   ِفي جِ يِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  

َتٓاِء اِ  يَلاِفِهْم رِْحَلَة الش&
ْيِفۚ   َوالص�

 َفَصل& لَِرب&َك َوانَْحرْ 

Tabloda yalnızca Kureyş suresine ait ayet-
leri boyadığımızda ortaya çıkacak şekil 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

  

  

 

B) 

  

  

 

C) 

  

  

 

D) 

  

  

 

4.  

 

 

 

    

    

    

    

    
Leheb suresi 2. ayetine göre şemada 
takip edilmesi gereken doğru sıralama-
nın sonucu ulaşılan şekil aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) 

 

 B) 

 

C) 

 

 D) 

 

 

 

 

يلِۜ َك بِاَْصَحاِب الْفِ اَلَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرب%  1  
يلٍۙ ي َتْضلِ َيْجَعْل َكْيَدُهْم فِ  اَلَمْ  2  
يلٍ يِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسج& َتْرمِ  3  

يلَۙ َسَل َعَلْيِهْم َطْيراً اََبابِ َواَرْ  4  
 َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمأْكُولٍ  5
5. Fil suresini sunmak için hazırlanan Kamil, 

hazırladığı ödevinde iki ayetin sıralamasında 
hata yaptığını fark etti. 

Kamil’in sunumunu doğru yapması için 
hangi iki ayetin yerini değiştirmesi ge-
rekmektedir? 

A) 1 – 3 

B) 3 – 5 

C) 2 – 4 

D) 3 – 4  

 

    

    

 َواْمَراَتُهُۜ 

الَةَ  َعْنُه َمالُهُ   َحم�

ا  نَاراً  الَْحَطِبۚ  َوَما َكَسَبۜ  َتب�ْت َيَدٓ
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6.  

AYETAYETAYETAYET    FELAK FELAK FELAK FELAK     NNNNASASASASRRRR    

اَء َنْصُر اللRِه َوالَْفْتحُۙ           اَِذا َجٓ

َفَسب&ْح بَِحْمِد َرب&َك َواْسَتْغِفْرُهۜ اِن�ُه 
اباً   َكاَن َتو�

        

اَثاِت ِفي الُْعَقدِۙ  َوِمْن َشر&  الن�ف�          

         ِمْن َشر& َما َخَلقَۙ 

Tabloda Felak ve NasTabloda Felak ve NasTabloda Felak ve NasTabloda Felak ve Nasrrrr    surelerinin ayetleri karışık surelerinin ayetleri karışık surelerinin ayetleri karışık surelerinin ayetleri karışık 

olarak verilolarak verilolarak verilolarak verilmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldu-u-u-u-

ğunun doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisğunun doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisğunun doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisğunun doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisi-i-i-i-

dir?dir?dir?dir?    

 

A) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNASRRRR    

 XXXX        

     XXXX    

     XXXX    

     XXXX    

 

C) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNASRRRR    

     XXXX    

 XXXX        

 XXXX        

 XXXX        

 

 
7. Mevlüt, Kunut duası okuyordu. En son okuduğu 

bölüm …  ََو لاَ نَْكُفُرك … idi. 

Buna göre Mevlüt, Kunut duasının yukarı-
daki bölümünden hemen önce aşağıdaki 
hangi ifadeyi okumuş olmalıdır? 

A)  َكُل�ُه نَْشُكُرك  

B)  ََو نُْؤِمُن بِك 

C)  ََو نَُتوُب اِلَْيك 

D)  ََو نََتَوك�ُل َعَلْيك 

8.  

    
    

Tablodaki surelerin son ayetlerini kar-
şılarına yazmamız istenseydi aşağıda-
kilerden hangisi bu tabloda kullanıla-
mazdı? 

A)  ُاِن� َشانَِئَك ُهَو اْلاَْبَتر 
B)  ََوَيْمَنُعوَن الَْماُعون 
C)  ٍَفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمأْكُول 
D)  ِٓي اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواَٰمَنُهْم ِمْن اَل�ذ

   َخْوفٍ 
    

    
9.  

    
Yukarıdaki tabloda geçen ifadeler aşa-
ğıdakilerden hangisi içinde yer almak-
tadır? 

A) Tahiyyat duası 

B) Kunut duaları 

C) Ayetul Kursi 

D) Fil suresi  

َوِسَع 
 كُْرِسي%هُ 

يِهمْ َما َبْيَن اَْيدِ   

 ِحْفُظُهَماۚ 

يَمْن َذا ال�ذِ   

??? 

FİL 

KEVSER 

MAUN 

 

D) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNASRRRR    

 XXXX        

 XXXX        

     XXXX    

     XXXX    
 

 

B) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNASRRRR    

     XXXX    

     XXXX    

 XXXX        

 XXXX        
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10.  

 
Yukarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölümleYukarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölümleYukarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölümleYukarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölümler r r r 

yer almaktadır. yer almaktadır. yer almaktadır. yer almaktadır. Sağdaki Sağdaki Sağdaki Sağdaki ifadelerin devamını ifadelerin devamını ifadelerin devamını ifadelerin devamını soldakisoldakisoldakisoldaki    

sütundan sütundan sütundan sütundan bulmamız gereksebulmamız gereksebulmamız gereksebulmamız gerekse    şekillerin şekillerin şekillerin şekillerin doğru edoğru edoğru edoğru eş-ş-ş-ş-

lelelelendirilmesi andirilmesi andirilmesi andirilmesi aşağıdakilerden hangisşağıdakilerden hangisşağıdakilerden hangisşağıdakilerden hangisiiiidirdirdirdir????  

A) 
 

 
 

   

 
      

B) 
 

 
 

 
 

 

       

C) 
 

 
 

 
 

 

             

D) 
 

 
 

 
 

 

 

    

    
11.  

 َعلٰى اِْبَراِهيمَ  1
 َكَما َصل�ْيتَ  2
دٍ  3  َوَعلٰى اِٰل ُمَحم�
دٍ  4  َعلٰى ُمَحم�
 اَللRُهم� َبارِكْ  5

Verilenlerden hangileri hem Salli ve hem 
de Barik duaları içinde ortak okunan ifade-
lerden değildir? 

A) 1 – 3  

B) 2 – 5  

C) 2 – 3 – 4  

D) 1 – 2 – 3  

12.  

ينِۜ َيْوِم الد&  1  
 ينُۜ َواِي�اَك نَْسَتعِ  2
 اِي�اَك نَْعُبدُ  3
 َمالِكِ  4

Tabloda verilen ayete ait bölümlerin 
doğru sıralaması aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) 1 – 2 – 3 – 4   B) 4 – 1 – 3 – 2 

C) 3 – 2 – 4 – 1   D) 3 – 4 – 1 - 2  

    

    

    

  َولَْم ُيولَدْۙ 
13. Gülsüm, teravih namazına geç kalmıştı. 

Camiye girdiğinde imamın yukarıdaki ayeti 
okuduğunu işitti.  

Buna göre Gülsüm’ün işittiği ayet bö-
lümünün hemen öncesinde gelen 
Kur’an ifadesi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)  َُۚمد  اَللRُه الص�
B)  ٌُۚه اََحدRقُْل ُهَو الل 
C)  ْلَْم َيلِد 
D)  ٌَولَْم َيُكْن لَُه كُُفواً اََحد 

    

    

    

    
14. Kafirun suresi içinde aşağıdaki ayetler-

den hangisi yer almamaktadır? 

A)  ََۙلٓا اَْعُبُد َما َتْعُبُدون 
B)  ُۚا اَْعُبد  َوَلٓا اَنُْتْم َعابُِدوَن َمٓ
C)  ِينِ لَـُكْم ِديُنُكْم َولَِي د  
D)  ََۙوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرك 

لاَُم َعَلْيكَ   اَلس�
 

 َوَرْحَمُة اللRهِ 
 

لاَُم َعَلْيَنا  اَلس�

هُ َوَبَرَكاتُ   

 اَي%َها الن�بِى% 
 

 َوَعلٰى ِعَبادِ 
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15.  

   ينِ َولَِي دِ 
 َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 

 َواَٰمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ 
Verilenler içinde son bölümü bulunmayan 
sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nasr suresi   B) Kafirun suresi  

C) Kureyş suresi   D) Lehep suresi  

    

    

    

    

    

    
16. Felak suresini doğru okuyan bir kimsenin 

bu surenin herhangi bir ayetinin sonunda 
aşağıdakilerden hangisini okumuş olması 
gerekir? 

A)  ُُهَو اْلاَْبَتر 
B)  ٌاََحد 
C)  ِۙالُْعَقد 
D)  َالَْماُعون 

    

    

    

    

اءَۚ   اِل�ا بَِما َشٓ
17. Ayetul Kursi’yi okuyan bir kimse en son yukarı-

daki bölümü okumuştur. 

Buna göre bu kişi henüz aşağıdakilerden 
hangisini söylememiş olmalıdır? 

A)  ََيْعَلُم َما َبْين 
B)  ِي َيْشَفعُ َمْن َذا ال�ذ   
C)  ٌَۜلا َتأُْخُذُه ِسَنٌة َوَلا نَْوم 
D)  ُۚدُه ِحْفُظُهَما  َوَلا َيُؤ۫

    

18.  

 َو لََك نَُصل&ى َو نَْسُجُد .. 1111..اَلل�ُهم� اِي�اَك 
 ..  2222..اِلَْيَك نَسْعَى َو 

 ..  3333..نَْرُجو َرْحَمَتَك َو نَْخَشى 
Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken 
kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 

 1111    2222    3333    
A)  ُنَْعُبدُ  َعَذاَبك َو نَْحِفد 
B)  َُعَذاَبك َو نَْحِفدُ  نَْعُبد 
C)  َُو نَْحِفدُ  َبكَعَذا نَْعُبد 
D) َو نَْحِفدُ  نَْعُبدُ  َعَذاَبك 

    

    
19. Amentü olarak bilinen duanın ilk keli-

meleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  َِوالَْيْوِم اْلأِٰخر 
B)  َٖوَمَلائَِكِته 
C) أَٰمْنُت بِالله 
D)  َِوبِا لَْقَدر 
  

20.  

ينَ ِصَراَط ال�ذِ   … 
اْلاِٰخَرةِ َحَسَنًة َوِفى         … 

 …َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمكَ   

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bir 
bölümü verilen sure veya dualardan bi-
ri değildir? 

A) Subhaneke   B) Rabbena  

C) Fatiha    D) Ayetul Kursi  

Sınav sona ermiştir. Lütfen cevaplarıSınav sona ermiştir. Lütfen cevaplarıSınav sona ermiştir. Lütfen cevaplarıSınav sona ermiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol nızı kontrol nızı kontrol nızı kontrol 

etmeyi unutetmeyi unutetmeyi unutetmeyi unutmayınız…mayınız…mayınız…mayınız…
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4.SINIF OKUMA EZBER 

1 B B C 

2 C C D 

3 B D C 

4 D A C 

5 C B D 

6 A D B 

7 C C A 

8 A D D 

9 C A C 

10 A D A 

11 C A B 

12 B D B 

13 D C C 

14 A D D 

15 C B A 

16 D B C 

17 B C D 

18 A D B 

19 B D C 

20 D A D 

    


