
 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme yolu ile elde 

edilen bir sonuç değildir? 

A) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilmek 
B) Benzer olayları farkedebilmek 
C) Yüce bir yaratıcının varlığını hissetmek 
D) Tanrının varlığına dair deliller ortaya koymak 
 
2. Hz. İbrahim’le mücadele eden ve onu ateşe 
atan kişi kimdir? 
A) Firavun        B) Karun       C) Nemrut         D) Calut 
 
3. Cami ve mescidlerde Kâbe yönünü gösteren, 
imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu 
yer aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Minber         B) Mihrap         C) Kürsü          D) Mahfil 

4. Müslüman toplumlarda camilerin aşağıdakilerden 
hangisine katkısı diğerlerine göre en az olmuştur? 
A) Bilimin gelişmesine 
B) Tanışıp kaynaşmaya 
C) Birlik ve beraberliğe 
D) Sorunların çözülmesine 
 
5. Allah’ın sıfatlarından olan “Vahdaniyet”in anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah’ın her şeyi işitmesi 
B) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi 
C) Allah’ın bir olması 
D) Allah’ın her şeyi bilmesi 
 
6. İhlas suresinde geçen “Ve lem yekun lehû küfüven 
ehad“ ayetinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir? 
A) Deki; O, Allah’tır, bir tektir. 
B) Her şey ona muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç 
değildir. 
C) Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. 
D) Ondan çocuk olmamıştır, kendisi de doğmamıştır. 
 
7. Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması 
gerekli olan iş ve davranışlara ne denir? 
 
A) Farz        B) Vacip         C) Sünnet       D) Müstehap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını sonra 
bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? 
Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” 
(Ankebut suresi, 19. ayet) 
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak 
bir sonuçtur? 
A) Allah her an yaratma halindedir. 
B) Allah, olmuş ve olacak herşeyi bilir. 
C) İnsanlar bir şeyi yoktan var edemez. 
D) Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır. 
 
9. Aşağıda verilen ibadetlerden hangisinin hükmü 
doğru verilmiştir? 
A) Zekât vermek - Vacip 
B) Kurban kesmek - Farz 
C) Bayram namazı kılmak - Farz 
D) Umre yapmak  - Sünnet 
 
10. Ensar öğle namazını kılmak için abdest aldı. 
Ezan okunduktan sonra öğle namazının ilk 
sünnetine niyet etti. Ensar, Sübhaneke, Besmele, 
Fatiha ve kısa bir süre okuduktan sonra 
aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi 
gerekir? 
A) Kıyam          B) Secde        C) Rüku         D) Kıraat 

 
11. “İçinden, yalvararak ve ürpererek, yüksek 
olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabbini an. 
Sakın umursamaz kimselerden olma.” 
(A’râf suresi, 205. ayet) 
Bu ayette dua ederken dikkat edilmesi gereken 
hususlardan hangisine işaret edilmemiştir? 
A) Duayı kısık bir sesle yapmak 
B) Her gün dua ederek Allah’ı hatırlamak 
C) Duayı kendi kendine yapmak. 
D) Karşılık beklemeden dua etmek 

12. Aşağıdaki resimde görülen yapı hakkında verilen 

açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında yer alır. 

B) Bir tavaf için etrafında yedi kez dolaşmak gerekir. 

C) İçinde Hz. Muhammed’in kabir vardır. 

D) Müslümanların kıblesidir. 
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13. Peygamberimizin Hz. Mariye’den doğan çocuğu 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fatıma      B) İbrahim      C) Rukiye       D) Abdullah 
 
14. Toplumumuzda Ahmet, Muhammet, Mustafa 
gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve saygı 
B) Sevilen isimler olması 
C) Anlamlarının güzel olması 
D) Atalarımız tarafından kullanılıyor olması 
 
15. “Allah’ım! İbrahim Peygamber’e ve yakınlarına 
merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e, ailesine 
ve yakınlarına da rahmet et. Şüphe yok ki 
şanı yüce ve övgüye layık olan sensin.” 
Yukarıda anlamı verilen dua aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Allahümme rabbena atina duası 
B) Allahümme salli duası 
C) Kunut duası 
D) Tahiyyat duası 
 
16. “Güneşi doğarken görünce de ‘Rabb’im budur, 
çünkü bu daha büyük’ dedi. O da batınca, 
şöyle dedi: ‘Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) 
ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben 
içtenlikle yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var 
edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak 
koşanlardan değilim.”  
                                 (En’am suresi, 76-79. ayetler) 
Bu ayetteki ifadeler aşağıdaki peygamberlerden 
hangisine aittir? 
A) Hz. Yusuf                               B) Hz. Eyüp                                                            
C) Hz. Muhammed                   D) Hz. İbrahim 
 
17. Cami içinde ikinci defa ezan okunan namaz 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cuma          B) Vitir         C) Bayram        D) Teravih 

 
18. Günahtan kurtuluş gecesi diye bilinen ve üç 
ayların ikincisi olan Şaban ayının on beşinci 
gecesinde idrak edilen kandil aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Mevlid            B) Regaib         C) Miraç         D) Berat 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinin 
örnek davranışları arasında yer almaz? 
A) İsraftan kaçınılırdı. 
B) Misafire cömert davranılırdı. 
C) İstişareye gerek duyulmazdı. 
D) Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem gösterilirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı” 

                           M. Âkif Ersoy 
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine yer 
verilmemiştir? 
A) Vatan topraklarının kutsallığına 
B) Zaferin çok yakın olduğuna 
C) Atalarımızın bu vatan için canını verdiğine 
D) Atalara saygı göstermenin gereğine 
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  OPTİK CEVAP ANAHTARI 


