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1. “... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak
akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” Bu ayetin konusu
aşağıdakilerden hangisidir?

7. İbadetler, yalnızca Allah’ın hoşnutluğunu
kazanmak için yapılır. Bu yüzden insanın, Rabb’ine ibadet
etmeye ve onun rızasını kazanmaya çalışması gerekir.
Bu açıklamalar aşağıdaki ayetlerden hangisiyle
örtüşmez?
A) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan
Rabb’inize kulluk ediniz...”(Bakara suresi, 21. ayet)
B) “... İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım.”(Zariyat suresi, 56. ayet)
C) “Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler
yücesidir ve onun herşeye gücü yeter.”(Mülk suresi, 1.
ayet)
D) “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım
dileriz.”(Fatiha suresi, 5. ayet)

A) İnsan onuru
B) Bilginin değeri
C) Toplumsal barış
D) Allah’ın bilgisi
2. “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere
yaratmadık...” (Sâd suresi, 27. ayet)
Bu ayetten çıkarılacak asıl mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her varlığın bir yaratılış amacının olduğu
B) Gök cisimlerinin düzenli hareket ettiği
C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
D) Bütün varlıkların insana hizmet ettiği

8. Peygamberimizin Hz. Hatice’den kaç çocuğu
dünyaya gelmiştir?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9

3. İhlas suresinin ilk ayeti “Kul huvallûhu
ehad”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.
B) Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
C) Allah doğurmamış ve doğmamıştır.
D) De ki: O, Allah tektir.

5. Camide cuma ve bayram namazlarında imamın
hutbe okumak için çıktığı merdivenli
yüksekçe yere ne denir?
A) Kürsü
B) Minber C) Mihrap
D) Minare
6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi
değildir?
A) “Rabb’imiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver! ...”
(Bakara suresi, 201.ayet)
B) “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı
devamlı kılanlardan eyle!”(İbrahim suresi, 40. ayet)
C) “Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, anababamı
ve bütün müminleri bağışla!”(İbrahim suresi, 41. ayet)
D) “... Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş
elçileriz”(Yasin suresi, 16. ayet)
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4.
Küçük bir tebessüm, içten bir selam,
Dosta hatır soran, bir iki kelam,
Kısaca diyor ki insana İslam,
İhlasla yaptığın, her şey ibadet
Cengiz Numanoğlu
Bu şiirin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişinin Allah’a sevgi ve saygı duyması gerektiği
B) Yardımlaşma ve dayanışmanın topluma birçok
fayda sağladığı
C) Müslümanın samimi olarak yaptığı her tür
davranışın ibadet olduğu
D) Allah’ın nimetlerinden dolayı şükretmek gerektiği

9. Peygamberimiz kızlarını evlendirirken onların
görüşlerini almış ve istekleri doğrultusunda
hareket etmiştir.
Peygamberimizin bu davranışı onun hangi
yönünü öne çıkarmaktadır?
A) Danışarak iş yapmasını
B) Şefkat ve merhametini
C) Sabırlı oluşunu
D) Hoşgörüsünü
10. Peygamberimiz namaz kılarken secdeye
vardığında torunları Hasan ve Hüseyin sırtına
binince secdeyi uzattı. Oradakiler, “Ya Rasulalllah!
Secdeyi uzatmış olmadınız mı?”dediler. Peygamberimiz
de: “Onlar sırtıma binince acele etmekten çekindim.”
Şeklinde cevap verdi.
Peygamberimizin bu davranışı onun hangi yönüne
örnektir?
A) Adaletli oluşuna
B) Şefkat ve merhametine
C) Cesaretli oluşuna
D) Kararlılığına
11. “Yiyiniz, içiniz; ancak ............ etmeyiniz. Bilin
ki Allah ............ edenleri sevmez.” (Araf suresi, 31. ayet)
Bu ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Zulüm
B) İsraf
C) Beddua
D) Cimrilik

13. “Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok
tavsiyede bulundu ki Yüce Allah’ın komşuyu
komşuya mirasçı kılacağını zannettim.”
Hadis-i Şerif
Peygamberimizin bu hadisi aşağıdakilerden
hangisini desteklemez?
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Komşuda pişen bizede düşer.
C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
14. Hz. İbrahim yaşadığı ülkenin kralı Nemrut’a
giderek onu Allah’a inanmaya çağırdı.
Nemrut: “Bu ülkenin tanrısı benim. Senin tanrın
da kim?” dedi.
İbrahim: “Benim rabbim Allah’tır. O öldürür ve
diriltir.” deyince,
Nemrut: “Ben de öldürürüm ve diriltirim” dedi.
İki köle getirtti birini öldürttü, birini
salıverdi.
İbrahim: ........................
Bu olayda Hz. İbrahim’in Nemrut’u çaresiz bırakan cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah seni de bir gün öldürüp diriltecek.
B) Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de batıdan
getirsene?
C) Dünya’daki varlıkların rızkınıda sen verebilecek
misin?
D) Peki kendi ölümüne engel olabilecek misin?
15. Her yıl 30 Ağustos’ta vatanın düşman işgalinden
temizlenmesi anısına kutlanan milli bayram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zafer Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Gençlik ve Spor Bayramı
D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
16. Öğle namazı vaktinde, haftada bir defa camiide
cemaatle kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bayram B) Teravih C) Cenaze D) Cuma
17. Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece Ramazan
ayında kılınır?
A) Teravih
B) Vitir
C) Bayram
D) Tesbih
18. Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan
kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Berat
B) Regaip
C) Mevlit
D) Miraç

19.
• Kur’an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.
• Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır.
Hakkında bilgi verilen kandil gecesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Regaip
B) Mevlit
C) Berat
D) Kadir
20.
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12. Peygamberimizin arkadaşlarından biri, “Komşunun
komşu üzerinde hakları nelerdir?” diye
sordu.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu
soruya verdiği cevaplardan biri olamaz?
A) Eşyalarını izinsiz kullanmak
B) Borç istediğinde vermek
C) Hastalandığında ziyaret etmek
D) Taziyede bulunup cenazesine katılmak

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. Akif Ersoy
Bu dörtlüğün ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan sevgisi
B) Kahramanlık ve yiğitlik
C) Hak ve adalet
D) Barış

OPTİK CEVAP ANAHTARI

