
 

 

 
1. “Ve Onlar, kendilerine emanet edileni korur, 
verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini 
(dosdoğru) yaparlar.” (Mearic suresi, 32 - 33.) 
Bu ayetten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Emaneti iyi koruma 
B) Verilen sözde durma 
C) Açık sözlü olma 
D) Dosdoğru şahitlik yapma 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi danışarak iş yapmanın 
(istişare)sonuçları arasında sayılamaz? 
A) Yeni şeyler öğrenme 
B) Diğer insanların desteğini alma 
C) Yanlış yapma olasılığında azalma 
D) Amacına ulaşmakta zorlanma 
 
3. Hz. Muhammed’in ahlaki özelliklerini örnek alan 
bireyde aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
A) Danışarak iş yapma 
B) Çalışarak üretime katkıda bulunma 
C) Her türlü baskı ve zorlamaya boyun eğme 
D) Karşılık beklemeden insanlara yardım etme 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden 
biri değildir? 
A) Bireyseldir.                        B) Değişkendir. 
C) Bütünleştiricidir.               D) Süreklidir. 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere 
örnek gösterilemez? 
A) “Hakkını helal et” 
B) “Bilen unutmuş, kalem unutmamış” 
C) “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ” 
D) “İyilik yap denize at. Balık bilmezse Hâlik bilir.” 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi din ve bilimin ortak 
yönlerinden biri olamaz? 
A) Evrendeki varlıkları ve olayları insana tanıtma 
B) İnsanı yersiz endişe ve korkulardan koruma 
C) İnsanın anlam arayışına cevap verme 
D) Ahiret konusunda insanı bilgilendirme 
 
7. Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, 
gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Her şeyi bir 
sebebe bağlayan Allah; bitki, hayvan ve insanların 
oluşumunu belli yasalara bağlamıştır. 
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi 
açıklanmaktadır? 
A) Fiziksel yasalar                 B) Toplumsal yasalar 
C) Biyolojik yasalar              D) Evrenin yasaları 
 
 

 
8. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar 
mı?...”  (Fâtır suresi, 44.) 
Bu ayet Allah’ın kainatta koyduğu yasalarla ilgili 
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? 
A) Biyolojik yasalar            B) Toplumsal yasalar 
C) Ekolojik düzen               D) Fiziksel yasalar 
 
9. Allah’ın bütün olayların ne zaman, nerede ve 
nasıl olacağını önceden bilip takdir ve tayin 
etmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kaza           B) Ecel         C) Kader          D) İrade 
 
10. Hayatın son bulmasını, ölüm vaktinin gelmesini 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ecel          B) Kader         C) Ömür         D) Kaza 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından 
biridir? 
A) Namaz kılmak 
B) Oruç tutmak 
C) Zekât vermek 
D) Kaza ve kadere inanmak 
 
12. İslam medeniyetindeki vakıf müessesi 
aşağıdakilerden hangisinin içinde değerlendirilir? 
A) Fidye     B) Sadaka-i cariye     C) Fitre        D) Zekât 
 
13. Amentü duasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 
A) Eşhedü enlâ ilahe illallah. 
B) Ba’sü badel mevti hakkun. 
C) Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. 
D) Allahümme salli ala Muhammed. 
 
14. İmanın şartları aşağıdakilerden hangisinde 
toplanmıştır? 
A) Kelime-i Tevhit                   B) Fatiha                                                    
C) Amentü                                D) Salavat 
 
15. Peygamberimiz “sizin en hayırlınız, dünyası için 
ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını 
terketmeyen,her ikisi için çalışan ve insanlara yük 
olmayandır.”buyurmuştur. 
Bu sözle İslam’ın hangi özelliği öne çıkarılmıştır? 
A) Dünya ahiret dengesi 
B) Tevekkül anlayışı 
C) Tevhid ilkesi 
D) Ahiret inancı 
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16. Hz. Muhammed “Veren el alan elden üstündür.” 
buyurmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle çelişir? 
A) Kendi rızkını kazanmak için çalışma 
B) Başkalarının sırtından geçinme 
C) Cömert olmak için çaba sarfetme 
D) Yoksulları gözetme 
 
17. Sebeplere başvurup gerekli önlemleri aldıktan 
sonra sonucu Allah’tan beklemek şeklinde 
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sabır           B) Dua        C) Tövbe       D) Tevekkül 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi sabır anlayışıyla 
bağdaşmaz? 
A) Daima arzu ve isteklerin peşine düşme 
B) Paniğe kapılmadan acı ve üzüntüye katlanabilme 
C) Bela, afet gibi olaylar karşısında yılgınlığa 
düşmeme 
D) İşlenen zulüm ve haksızlıkları düzeltmek için çaba 
Sarfetme 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı 
arasındaki farkı en iyi ifade etmektedir? 
A) Din, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü inanma 
ihtiyacı insanın doğasında vardır. 
B) Din anlayışı dinin sosyal, coğrafi, toplumsal vb. 
nedenlerle farklı anlaşılma biçimleridir. 
C) Dinimiz İslam, Allah katından Hz. Muhammed’e 
geldiği ilk şekliyle korunan vahiylere dayalıdır. 
D) Din bütün insanlar için gönderilmiş olduğundan 
evrenseldir. Dinî anlayışlar ise kişilerin görüş ve 
anlayışlarıyla ilgili olduğu için yaşadıkları zaman 
dilimiyle sınırlıdır. 
 
20. Laik bir devlet için aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir tutumdur? 
A) Millî birlik ve beraberliğe önem vermek 
B) Tüm vatandaşların din ve vicdan hürriyetini 
sağlamak 
C) Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermek 
D) Kanun önünde bütün vatandaşların eşitliğini 
benimsemek 
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