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1. Hakan, hızlı adımlarla gidiyordu ancak yine 
de yavaş gittiğini düşünüyordu. 

Altı çizili kelimeler arasındaki anlam 
ilişkisi aşağıdaki hangi seçenekteki ke-
lime grubu arasında da bulunmaktadır? 

A) Dürüst – çalışkan 

B) Beyaz – ak 

C) Geri – ileri 

D) Hemen – çabuk 

 

 

 

 

 

 

2. I- Başarı  

II- Mars  

III- Basamak 

IV- Mart  

V- Sahil 

Verilen sözcüklerin sözlükteki sıralama-
sı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) III – I – II – IV – V  

B) I – III – II – IV – V  

C) III – I – IV – II – V  

D) III – I – V – II – IV  

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde öznel bir 
anlatım örneği bulunmaktadır? 

A) Ali, öğretmeninden izin istedi. 

B) Köyde iki minareli bir cami vardı. 

C) Arabanın tekerlerini kontrol etti. 

D) Kampımız bölgenin en güzel yerindeydi. 

 

 

4. Bugün okula servisle gitmeyecekmisin? 

Bu cümlede yapılan yazım yanlışının 
benzeri aşağıdakilerden hangisinde de 
bulunmaktadır? 

A) Yarın ali amcaya gidiyorum. 

B) Neden burada olduğunu biliyormusun? 

C) Yıllar sonra konya’ya geldiğim için mutlu-
yum. 

D) 3. oldum yinede sevinemedim. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dün yine otobüsü kaçırdım(1) Neden kaçır-
dığımı biliyor musun(2) Eldiven (3) bere ve 
atkımı evde unutmuşum(4) 

Metinde rakamlarla gösterilen yerlere 
sırasıyla gelmesi gereken noktalama 
işaretleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 1 2 3 4 

A) . , ? , 
B) , . . : 
C) . ? , . 
D) : ; , , 

 

 

 

 

 

6. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en 
küçük olanı hangisidir? 

A)  Yedi yüz otuz bir bin iki yüz 

B) Yedi yüz otuz bir bin otuz 

C)  Yedi yüz otuz bin yüz bir 

D) Yedi yüz otuz bin on üç  
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7. Bir kenarı 8 cm olan 4 tane kare yan yana 
getiriliyor. 

Yeni oluşan şeklin çevresi kaç cm.’dir? 

A) 128 

B) 80 

C) 84 

D) 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 473867 sayısında onbinler basamağı ile 
onlar basamağındaki rakamların basa-
mak değerleri toplamı kaçtır? 

A) 760 

B) 7060 

C) 70060 

D) 70600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 9 , 2 , 7 , 5 , 4 sayılarıyla yazılabilecek 
beş basamaklı en büyük çift sayı ile beş 
basamaklı en küçük tek sayının arasın-
daki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 72963 

B) 72965 

C) 72945 

D) 72953 

 

 

10.  

 

   

 

Yukarıdaki işleme göre  +  işle-
minin sonucu aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) 18 

B) 19 

C) 22 

D) 24 

 

 

 

 

 

 
11. Buz, mum gibi bazı katı maddeler ısıtıldıkla-

rında hal değiştirebilirler. Yani bu maddeler 
ısıtıldıklarında katı halden sıvı hale geçerler. 

Metinde örneği verilen kavram aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Buharlaşma 

B) Erime  

C) Katılaşma 

D) Yoğunlaşma 

 

 

 

 

12. Kalbimizin atışı damarlarda kıpırtı şeklinde 
hissedilir. Buna nabız adı verilir.   

Yukarıda tanımı yapılan nabızla ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi doğru 
değildir? 

A) Spor yapmak nabız sayısını arttırır. 

B) Dinlenme, nabız sayısının normale dönme-
sini sağlar. 

C) Yetişkinlerin nabız sayısı bebeklerinkinden 
fazladır. 

D) Heyecanlandığımızda nabız atış sayımız ar-
tar. 

 

 

3 

13 

3 

13 
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13. Üç mıknatıs şekildeki gibi yerleştirildi-

ğinde aralarındaki itme-çekme hareket-
lerine ait doğru eşlendirme aşağıdaki-
lerden hangisinde verilmiştir? 

 A-B  

mıknatısları 
arası 

B-C  

mıknatısları 
arası 

A) İter Çeker 

B) İter İter 

C) Çeker Çeker 

D) Çeker İter 

 

 

14. I- Yön değiştirir. 

II- Yavaşlar. 

III- Hızlanır. 

IV- Durur. 

 

 

 

 
Şekildeki cisim ok yönünde hareket etmek-
tedir.  

Bu cisme arkasından itme kuvveti uy-
gulandığında yukarıda verilenlerden 
hangisi veya hangileri gerçekleşir? 

A) Yalnız I   B) Yalnız III 

C) I – II    D) II – IV  

 

 

15. Emin, odasına kolonya sıkıyor. Emin’in an-
nesi odanın diğer yanında bu kokuyu algılı-
yor.  

Bu durum maddenin hangi özelliğinden 
kaynaklanmaktadır? 

A) Burnumuz en hassas kokuları algılayabilir. 

B) Sıvılar bulundukları ortamın şeklini alır. 

C) Katılar, kendilerine kuvvet uygulandığında 
şekil değiştirebilirler. 

D) Gazlar bulundukları ortama hızla yayılır. 

16.  

Muhtar İlçe Seçilerek gelir. 

Vali İl Atanarak gelir. 

Belediye 

Başkanı 
İl-ilçe Atanarak gelir. 

Yukarıda muhtar, vali ve belediye başkanla-
rının yönetim yeri ve yönetime gelme du-
rumu ile ilgili bir tablo verilmiştir.  

Bu tabloda yalnızca yanlış bilgilerin bu-
lunduğu hücreler karalandığında oluşa-
cak şeklin yeni görüntüsü aşağıdakiler-
den hangisidir?  

A)  

Muhtar İlçe Seçilerek gelir. 

Vali İl Atanarak gelir. 

Belediye 

Başkanı 
İl-ilçe Atanarak gelir. 

 

B)  

Muhtar İlçe Seçilerek gelir. 

Vali İl Atanarak gelir. 

Belediye 

Başkanı 
İl-ilçe Atanarak gelir. 

 

C)  

Muhtar İlçe Seçilerek gelir. 

Vali İl Atanarak gelir. 

Belediye 

Başkanı 
İl-ilçe Atanarak gelir. 

 

D)  

Muhtar İlçe Seçilerek gelir. 

Vali İl Atanarak gelir. 

Belediye 

Başkanı 
İl-ilçe Atanarak gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N S S N S N 

A mıknatısı B mıknatısı C mıknatısı 



 

   4 

1. BÖLÜM        4. SINIF A KİTAPÇIĞI 

HAFIZ İHO  2016  4. SINIF        A A A

17.  

I-  Saçlarım dalgalı ve uzundur. 
II-  Gözlerim kahverengidir. 
III- Cana yakın ancak çabuk kırılan bir kişi-

yim.  
IV- Söylenenlerden çabuk etkilenir hemen 

kızarım. 
Verilenlerden hangisi yalnızca fiziksel 
özellikleri ifade etmektedir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I – II  

D) II – III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Son yıllarda ülkemizin çevresinde büyük 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Komşu ülkelerde 
yaşayan insanlar savaşlar nedeniyle yurtla-
rından göç etmek zorunda kalmıştır. Pek ço-
ğu da güney sınırımızdan ülkemize girmiş, 
misafirimiz olmuştur.  

Verilen metinde yukarıdaki harita üze-
rinde hangi rakamla gösterilen yön ve 
ülkeden göç aldığımız ifade edilmekte-
dir? 

A) 4 - İran 

B) 2 - Gürcistan 

C) 3 - Bulgaristan 

D) 1 – Suriye 

 

 

19. Çanakkale Deniz Zaferi aşağıdaki bü-
yük savaşlardan hangisinin içinde yer 
almaktadır? 

A) 1. Dünya Savaşı 

B) Kurtuluş Savaşı 

C) Balkan Savaşı 

D) 2. Dünya Savaşı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.  

 Düşünce Davranış 

I Babam aniden rahat-
sızlandı. 

Üzüntü 

II Karanlıktan önüme 
kocaman bir köpek 
çıktı. 

Korku 

III Arkamdan kötü sözler 
söylememeliydi. 

Mutluluk 

IV Birdenbire karşımda 
görünce donakaldım. 

Kızgınlık 

Tabloda verilen düşünce davranış eş-
lendirmelerinin hangisi ya da hangileri 
yanlış eşlendirilmiştir? 

A) Yalnız I 

B) I – II  

C) II – III  

D) III – IV  

 

 

 

 

 
1. BÖLÜM1. BÖLÜM1. BÖLÜM1. BÖLÜM    BİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE GBİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE GBİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE GBİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE GEEEEÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.    

1 

2             3 

        4 
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1. Meddi Tabi: Bir kelimede med harfleri denilen 

 harflerinden biri bulunur ve med ” ا – ى – و“

sebebi olarak bir şey bulunmazsa meddi tabi 
olur. Bu durumda med harfinden önce gelen 
harf bir elif miktarı uzatılır. 

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde 
bu kurala ait bir örnek bulunmamaktadır? 

A)  َۙوال�ْيِل اَِذا َيْغٰشى 

B)  َۙب  بِالُْحْسنٰى  َوَكذ�

C)  ۙى� َوالن�َهارِ  اَِذا َتَجل

D)  ۘاِن� َعَلْيَنا لَْلُهٰدى 

 
 

2.  

 ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  إِن� َشانَِئَك ُهَو اْلأَْبَترُ 

 َفَصل? لَِرب?َك َوانَْحرْ  إِن�ا أَْعَطْيَناَك الْ َكْوَثرَ 
Tabloda yalnızca Kevser suresini boyadı-
ğımızda tabloya ait ortaya çıkacak yeni gö-
rüntü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

  

  
 

B) 

  

  
 

C) 

  

  
 

D) 

  

  

3.  

 

 

 

    

    

    

    

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

A) 

 

 B) 

 

C) 

 

 D) 

 

 

4. İçinde  ُيِھمْ اَْيدِ  َبْينَ  َما َيْعَلم" ” ifadesi ge-
çen Kur’an-ı Kerim bölümü veya dua 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Amenerrasûlü  B) Ayetul Kursi 

C) Tahiyyat duası  D) Kunut duası 

 

 

   َوْيٌل لُِكل? ُهَمَزٍة لَُمَزةٍۨ  1
َدهُۙ  2   اَل�ِذي َجَمَع َمالاً َوَعد�
لُْحَطَمةِۘ َكل�ا لَُيْنَبَذن� ِفي ا 3  
 َيْحَسُب اَن� َمالَُهٓ اَْخَلَدهُۚ  4
ا اَْدٰريَك َما الُْحَطَمةُۜ  5  َوَمٓ

5. Hümeze suresinin ilk beş ayetini sunmak 
için hazırlanan Merve, hazırladığı ödevinde 
iki ayetin sıralamasında hata yaptığını fark 
etti. 

Merve’nin sunumunu doğru yapması 
hangi iki ayetin sırasını değiştirmesi 
gerekmektedir? 

A) 1 – 3   B) 3 – 5 

C) 2 – 4   D) 3 – 4  

ا اَْغنٰى  َمٓ

الَةَ  َعْنُه َمالُهُ   َحم�

ا  نَاراً  َسَيْصلٰى َوَما َكَسَبۜ  َتب�ْت َيَدٓ
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6.  

AYETAYETAYETAYET    FELAK FELAK FELAK FELAK     NASNASNASNAS    

         ِمَن الِْجن�ِة َوالن�اسِ 

         ِمْن َشر? الَْوْسَواِس الَْخن�اسِۙ 

اَثاِت ِفي الُْعَقدِۙ           َوِمْن َشر? الن�ف�

         ِمْن َشر? َما َخَلقَۙ 

Tabloda Felak ve Nas surelerinin ayetleri karışık Tabloda Felak ve Nas surelerinin ayetleri karışık Tabloda Felak ve Nas surelerinin ayetleri karışık Tabloda Felak ve Nas surelerinin ayetleri karışık 

olarak verilmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldolarak verilmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldolarak verilmiştir. Her ayetin hangi sureye ait oldolarak verilmiştir. 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    NASNASNASNAS    

 XXXX        

     XXXX    

     XXXX    

     XXXX    

 

C) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNAS    

     XXXX    

     XXXX    

 XXXX        

 XXXX        

 

 

 
7. Salim, Kunut duası okuyordu. En son okuduğu 

bölüm …  َكُل�ُه نَْشُكُرك  … idi. 

Buna göre Salim, Kunut duasına aşağıdaki 
hangi ifadeyi okuyarak devam etmelidir? 

A)  ََو لاَ نَْكُفُرك 

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 ِمن ُجوٍع َواَٰمَنُهْم ِمْن  اَل�ٓذِ

   َخْوفٍ 
    
9.  

    
İçinde geçen bazı kelimeleri yukarıdaki 
tabloda verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Karia suresi 

B) Zilzal suresi 

C) Tekasür suresi 

D) Adiyat suresi  

    

 اَلْٰهيُكمُ 

 الت�َكاثُرُۙ 

 الَْمَقابِرَۜ 

 ِعْلَم الَْيِقينِۜ 

??? 

FİL 

KUREYŞ 

MAUN 

 

D) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNAS    

 XXXX        

 XXXX        

     XXXX    

     XXXX    
 

 

B) FELAKFELAKFELAKFELAK    NASNASNASNAS    

     XXXX    

 XXXX        

 XXXX        

 XXXX        
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10.  

 
YuYuYuYukarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölükarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölükarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölükarıdaki tabloda Tahiyyat duasına ait bölümmmmler ler ler ler 

yer almaktadır. Sağ sütundaki ifadelerin dyer almaktadır. Sağ sütundaki ifadelerin dyer almaktadır. Sağ sütundaki ifadelerin dyer almaktadır. Sağ sütundaki ifadelerin deeeevamını vamını vamını vamını 

soldaki sütundan okuduğumuzda ifadelerin yanlsoldaki sütundan okuduğumuzda ifadelerin yanlsoldaki sütundan okuduğumuzda ifadelerin yanlsoldaki sütundan okuduğumuzda ifadelerin yanla-a-a-a-

rındaki şekillerin doğru eşlendirilmesi aşağıdakilerındaki şekillerin doğru eşlendirilmesi aşağıdakilerındaki şekillerin doğru eşlendirilmesi aşağıdakilerındaki şekillerin doğru eşlendirilmesi aşağıdakiler-r-r-r-

den hangisden hangisden hangisden hangisiiiidirdirdirdir????  

A) 
 

 
 

 
 

 

 
      

B) 
 

 
 

 
 

 

       

C) 
 

 
 

 
 

 

             

D)   
 

 
 

 

    

    
11.  

 َعلٰى اِْبَراِهيمَ  1
 َكَما َصل�ْيتَ  2
دٍ  3  َوَعلٰى اِٰل ُمَحم�
دٍ  4  َعلٰى ُمَحم�
 اَلل�ُهم� َصل?  5
Verilenlerden hangileri hem Salli hem de 
Barik duasının ortak okunan ifadeleridir? 

A) 1 – 3 – 4  

B) 1 – 2 – 3  

C) 2 – 4 – 5  

D) 3 – 4 – 5  

12.  

 اَنَْعْمَت َعَلْيِهمْۙ  1
ينَ  2 ّ۪ ال ٓ  َوَلا الض�
 َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهمْ  3
 ِصَراَط ال�ِذينَ  4

Tabloda verilenlere ait doğru sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) 1 – 2 – 3 – 4   B) 4 – 1 – 3 – 2 

C) 3 – 2 – 4 – 1   D) 3 – 4 – 1 - 2  

    

    
13. Ayşe, teravih namazına geç kaldı. Camiye 

girdiğinde imamın şu ayeti okuduğunu işitti.  

 قُْل ُهَو الل�ُه اََحدٌ 
Buna göre Ayşe’nin işittiği ayetin hemen 
ardından gelen ayet aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A)  َُمد  اَلل�ُه الص�
B)  َْم َيلِدْ ل  
C)  َْولَْم ُيولَد 
D)  ٌَولَْم َيُكْن لَُه كُُفواً اََحد 

    

    

    
14. Kafirun suresi 3. ve 5. ayetleri birbirinin 

aynısıdır. Yani yazılış ve okunuşları aynıdır. 
Ancak ardı ardına gelmezler. Aralarında baş-
ka bir ayet yer almaktadır.  

Buna göre birbirinin aynısı olan bu iki 
ayetin arasındaki 4. ayet aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  ََۙلٓا اَْعُبُد َما َتْعُبُدون 
B)  ُۚا اَْعُبد  َوَلٓا اَنُْتْم َعابُِدوَن َمٓ
C)  ِلَـُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِدين 
D)  َْۙوَلٓا اَنَا َعابٌِد َما َعَبْدتُم 

 اَلت�ِحي�اتُ 
 

 mَها الن�بِىmاَي 
 

 َوَعلٰى ِعَباِد الل�هِ 
 

 لِل�هِ 
 

الِِحينَ   الص�
 

ل�هِ َوَرْحَمُة ال  
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15.  

يَلاِف قَُرْيشٍۙ لِاِ   

 اََراَْيَت ال�۪ذي
اَء نَْصرُ   اَِذا َجٓ

Verilenler içinde ilk ayeti bulunmayan sure 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kureyş suresi   B) Maun suresi  

C) Nasr suresi   D) Lehep suresi  

    

 أَٰمْنُت بِالله
16. Baş tarafı verilen duanın tamamını doğru 

okuyan bir kimse aşağıdakilerden hangisini 
söylememiştir? 

A)  َِوالَْيْوِم اْلأِٰخر 
B)  َٖوَمَلائَِكِته 
C)  َۜوَما َكَسَب 
D)  َِوبِا لَْقَدر 

    

    
17. Tenvin veya sakin nun’dan sonra ihfâ harfleri 

dediğimiz harflerden biri geldiğinde nun harfi 
ğunneli olarak okunur. Bu tecvid kuralına da ihfâ 
adı verilir. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili bölümlerden 
hangisinde ihfâ örneği bulunmamaktadır?  

A)  ٌۜفِ يَها كُتُ ٌب قَ ي?َمة 
B)  ًَۙرة  َرُسوٌل مِ َن الل�ِه َيْتلُوا ُصُحفاً ُمَطه�
C)  ِل اَهْ لَْم َيُكِن ال�۪ذيَن َكَفُروا ِمْن

الْـِكَتاِب َوالُْمْشِركِ يَن ُمْنفَ ك? يَن َحت�ى 
 َتأْتَِيُهُم الَْبي?َنةُۙ 

D)  ُهْم ِعْندَ  َرب?ِهْم َجن�اُت َعْدٍن اُؤ۬ َجَزٓ
يَن اُر َخالِدِ ي ِمْن َتْحِتَها اْلاَنْهَ َتْجرِ 

ا اََبداًۜ فِ  يَهٓ  
    

18.  

نَْعُبُد َو لََك نَُصل?ى َو نَْسُجُد .. 1111..اَلل�ُهم�   
َو نَْحِفُد .. 2222..َو اِلَْيَك   

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

 1111    2222    3333    
A)  َنَْخَشى نَْسَعى اِي�اك 
B) اِي�اكَ  نَْخَشى نَْسَعى 
C) ي�اكَ اِ  نَْسَعى نَْخَشى 
D)  َنَْسَعى نَْخَشى اِي�اك 

    

    
19. Felak suresini okuyan bir kimse sure-

nin ayet sonlarında aşağıdakilerden 
hangisini söylemez? 

A)  ِۙالَْفَلق 
B)  ٌاََحد 
C)  ِۙالُْعَقد 
D)  َۙوَقَب 
 

20.  

 … اِل�ا ُهَوۚ اَلَْحيm الَْقيmومُۚ 

 …َحَسَنًة َوِفى اْلاِٰخَرةِ        

 …َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمكَ   

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

A) Subhaneke   B) Rabbena  

C) Fatiha    D) Ayetel Kursi 

    

2.BÖLÜM BİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE G2.BÖLÜM BİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE G2.BÖLÜM BİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE G2.BÖLÜM BİTMİŞTİR. LÜTFEN DİĞER TESTE GEEEEÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.
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1. Ceren, Kevser suresinin anlamını öğrenmeye 
çalışıyordu. 

Ceren’in öğrenmeye çalıştığıCeren’in öğrenmeye çalıştığıCeren’in öğrenmeye çalıştığıCeren’in öğrenmeye çalıştığı    surede aşağıdaki surede aşağıdaki surede aşağıdaki surede aşağıdaki 

ayet meallerinden hangisi ayet meallerinden hangisi ayet meallerinden hangisi ayet meallerinden hangisi bulunmbulunmbulunmbulunmaaaamaktadırmaktadırmaktadırmaktadır???? 

A) Şüphesiz ki biz sana Kevser’i verdik.  

B) Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes! 

C) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi 
özendirmeyen kimsedir. 

D) Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın 
ta kendisidir. 

 

 

 

 

 
2. Okunuşu içinde “…segulet mevâzînuh” 

ifadesinin geçtiği ayet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  ُۙا َمْن َثُقَلْت َمَوازِيُنه  فَاَم�

B)  ِي ِعيَشٍة َراِضَيةٍۜ َفُهَو ف  

C)  ُْۙت َمَوازِيُنه  َواَم�ا َمْن َخف�

D)  ٌُۜه َهاِوَية mفَاُم 

 

 

 

 

 

3. Merve derste bir sure tanıtma ödevi almıştı. 
Merve’nin ödevinde şu ayetler yer alıyordu. “(Ey 
Rabbimiz) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca 
senden yardım dileriz…” 

Buna göre Merve’nin ödev konusu olarak 
seçtiği sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fil suresi 

B) Fatiha suresi 

C) Kafirun suresi 

D) Leheb suresi 

4.  

Görseldeki surede toplam kaç ayet bu-
lunmaktadır? 

A) 3   B) 4 

C) 5   D) 6 

 

 

 

 
5. De ki: "Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettikle-

rinize kulluk etmem." 

Türkçe anlamı yukarıda verilen bölümle 
başlayan ayet, sure veya dua aşağıdaki 
hangi isimle adlandırılmaktadır? 

A) Kureyş suresi  B) Kafirun suresi  

C) Fatiha suresi  D) Tahiyyat duası 

 

 

 

 

 
6. Kur’an-ı Kerim okurken peltek okunması 

gereken harflere dikkat etmek gerekir. Bu 
harfler söylenirken dilin ucu dişlerin arasına 
yerleştirilerek ses çıkarılmalıdır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangi-
sinde peltek harflerden biri bulunma-
maktadır? 

A)  ِۜين ُبَك َبْعُد بِالد?  َفَما ُيَكذ?

B) ْيُتو نِۙ َوالت?يِن َوالز�  

C)  َۙثُم� َرَدْدنَاُه اَْسَفَل َساِفلِين 

D)  َِۙوٰهَذا الَْبَلِد اْلاَِمين 
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7. Bazı dua ve surelerin Türkçe anlamları üzerinde 
araştırma yapan bir öğrenci çalışmasında “Hz. 
Muhammed (s) ve ailesi, Hz. İbrahim ve ailesi” 
ifadelerinin geçtiğini görmüştü. 

Buna göre bu öğrencinin Türkçe anlamını 
öğrenmeye çalıştığı dua veya sure aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Kevser suresi 

B) Amentü duası 

C) Felak suresi 

D) Salli – Barik duaları  

 

 

 

 

8. Yüzünden okunuşu “Ve rafe’nâ leke 
zikrak” olan ayet aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)  ََۜوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرك 

B)  ََۙوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرك 

C)  ۙفَِاَذا َفَرْغَت َفانَْصْب 

D)  َواِلٰى َرب?َك َفاْرَغْب 

 

 

 

9. Peygamberimizi(s) tanıyanlar ona “Emin” lakabı 
takmışlardı. Çünkü O(s), hiç yalan söylemez, 
verdiği sözü tutar ve emanetleri korurdu. 

Metinde Peygamberimizin aşağıdaki hangi 
özelliği anlatılmaktadır? 

A) Cesareti 

B) Sabırlı oluşu 

C) Güvenilir oluşu 

D) Yardımseverliği  

 

 

10. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 
yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasız-
lığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, dü-
şünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 

Verilen ayette aşağıdaki ilkelerden 
hangisine dikkat çekilmemiştir? 

A) Allah haksızlık yapılmasını yasaklamıştır. 

B) İnsanın kendi yakınları aleyhine şahitlik 
etmesi yasaktır. 

C) Adaletli olmak Allah’ın emrettiği işler-
dendir. 

D) İyilik ve yardımlaşmak İslam’ın emrettiği 
işlerdendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Abdurrahman, Kur’an-ı Kerim meali oku-

yordu. Okuduğu surenin ilk ayetinin Türkçe 
anlamı şöyleydi: “De ki: "Yarattığı şeylerin 
kötülüğünden,…”  

Buna göre Abdurrahman, yukarıdaki 
ayet mealinin devamında aşağıdakiler-
den hangisini okumuş olmalıdır? 

A) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. 

B) İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi 
vesvesecinin kötülüğünden, 

C) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülü-
ğünden,  

D) Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve 
O'ndan bağışlama dile. 
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12. Türkçe anlamı “Gördün mü, o hesap ve ceza 
gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, 
yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.” şek-
linde başlayan suredir. 

Bu sure aşağıdaki hangi ayetle başlamak-
tadır? 

A)  ِْه َرب? الَْعالَمِ اَل�   ينَۙ َحْمُد لِل
B)  ََۙها الْـَكافُِرونmقُْل َيٓا اَي 
C)  ُِۙه َوالَْفْتح�اَء نَْصُر الل  اَِذا َجٓ
D)  ُِب بِالد? اََراَْيَت ال�ذ ينِۜ ي ُيَكذ?  

 

 

 
13. “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül 

kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır….” 
(Bakara suresi 263. ayet)   

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat 
çekilmektedir? 

A) Sadaka her zaman verilebilir. 

B) Sadaka karşıdaki kişi incitilmeden verilmeli-
dir. 

C) Güzel söz söyleyenin sadaka vermesine ge-
rek yoktur. 

D) Güzel söz söylemektense sadaka vermek 
daha hayırlıdır.  

 

 

 

14. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbiri-
nizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş ola-
mazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söy-
leyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.” 
(Buhari) 

Peygamberimizin bu hadisinden aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Birbirimizi sevmemiz gerekmektedir. 

B) Cennete girmek için iman etmek ön şarttır. 

C) Peygamberimiz selamlaşmayı yaygınlaştır-
mak istemektedir. 

D) Birbirimizi sevmek için başka kimselerin fi-
kirlerini kabul etmeliyiz. 

15.  

ي َجاِعٌل ِفي اْلاَْرِض َل َربmَك لِْلَملِٰٓئَكِة اِن? َواِْذ َقا
يَها يَها َمْن ُيْفِسُد فِ َقالُٓوا اََتْجَعُل فِ  يَفةًۜ َخلِ 

اءَۚ  َمٓ  َوَيْسِفُك الد?
Ayetin okunuşu sırasında “Ve iz gâle” 
ifadesinden hemen sonra aşağıdakiler-
den hangisi söylenmelidir? 

A) Rabbüke 

B) Lilmelâiketi 

C) İnnî câilün 

D) Gâlû etecalu  

 

 

 

 
16. Peygamberimiz küçük yaşlardan itibaren en 

yakınlarını sırayla kaybetmişti. Son olarak 
dedesini kaybettiğinde Amcası Ebu Talip ve 
onun eşi Fatıma Peygamberimizin bakımını 
üstlendiler. Peygamberimiz,  yengesi 
Fatıma’yı yıllar sonra kaybettiğinde “Bugün 
annemi kaybettim.” demiş ve küçük kızına 
Fatıma ismini koymuştu. 

Metin Peygamberimizin aşağıdaki hangi 
özelliğine dikkat çekmektedir? 

A) Yardımseverlik 

B) Güvenilir olmak 

C) Cesaret 

D) Vefakarlık 

 

 

 

17. Nasr suresinin anlamıyla ilgili olmayan 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde” ifa-
desiyle başlar. 

B) İnsanların bölük bölük İslam’a girdiklerini 
anlatır. 

C) Allah için namaz kılınıp kurban kesilmesi 
özellikle emredilmiştir. 

D) Peygamberimizin Allah’ı hamd ile tesbih 
etmesi istenmiştir. 

 



 

   12HAFIZ İHO  2016  4. SINIF        A A A

3. BÖLÜM            4. SINIF A KİTAPÇIĞI 

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

A)  ۙفَاَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقٰويَها 

B)  ۙيَها� َقْد اَفَْلَح َمْن َزك

C)  َيَهاۜ َوَقْد َخاَب م �ْن َدس  

D)  َۙبْت َثُموُد بَِطْغٰويَها  َكذ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  

I)  َۙوال�ْيِل اَِذا َيْغٰشى 

II)  ۙى� َوالن�َهارِ اَِذا َتَجل

III)  َۙكَر َواْلاُنْثٰى  َوَما َخَلَق الذ�

IV)  ۜى� اِن� َسْعَيُكْم لََشت

Verilen ayetlerin hangilerinde şedde işareti 
iki defa yer almaktadır? 

A) Yalnız II 

B) I - III 

C) II - IV 

D) I – II - III 

 

 

 

20. I- Bakara suresinin 255. Ayetidir. 

II- “Allah kendisinden başka hiçbir ilah ol-

mayandır. Diridir, kayyumdur. ” şeklinde 

başlamaktadır.  

III- İçinde Allah’a ait en güzel isimlerden 

bazıları yer almaktadır. 
Hakkında bilgi verilen ayetin içinde 
aşağıdaki Türkçe meallerden hangisi 
bulunmamaktadır? 

A) Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir 
uyku. 

B) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 
onundur. 

C) İzni olmaksızın onun katında şefaatte 
bulunacak kimdir? 

D) Vay o namaz kılanların haline! 

    

    

Sınav sona Sınav sona Sınav sona Sınav sona erdierdierdierdi. . . . CCCCevaplarıevaplarıevaplarıevaplarınızı kontrol etmeyi ununızı kontrol etmeyi ununızı kontrol etmeyi ununızı kontrol etmeyi unuttttmayınız…mayınız…mayınız…mayınız…
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4.SINIF OKUMA EZBER 

1 C B C 

2 A A A 

3 D B B 

4 B B C 

5 C D B 

6 D C B 

7 B A D 

8 C A A 

9 A C C 

10 B D B 

11 B A C 

12 C B D 

13 A A B 

14 B D D 

15 D D A 

16 A C D 

17 C B C 

18 D A A 

19 A B C 

20 D C D 

    


