
 

 

 
 
 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ahlâki 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Kendi üstünlüğünü sık sık dile getirir, normal bir   
    insan olmadığını vurgulardı. 
B) Zamanını verimli bir şekilde değerlendirirdi. 
C) Çevreye ve diğer varlıklara karşı tutumu insanlığa 
    örnek oluşturacak tarzdaydı. 
D) Herkese karşı merhametli ve hoşgörülü idi. 
 
2. Birgün bir cenâze geçiyordu. Peygamberimiz, 
hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine oradakiler, 
cenâzenin bir Yahudiye ait olduğunu belirtince 
peygamberimiz, “O da bir insan değil mi? buyurdu.” 
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini 
örneklendirir? 
A) Hakkı gözetmesini 
B) Merhameti ve sevgisini 
C) Danışarak iş yapmasını 
D) İnsanlara saygı duymasını 

3. Sahabeden Abdullah b. Hamza anlatıyor:Benim Hz. 
Peygambere bir miktar borcum vardı, ödemek için 
sözleştik. Ben nasılsa oraya gelmeyi unutmuşum. 
Aradan bir süre geçtikten sonra hatırladım. Beni 
görünce, “Ey genç! Beni burada beklemekten 
usandırdın!” dedi. 
Bu olay Hz. Muhammed’in hangi özelliğini 
örneklendirmiştir? 
A) Merhametini 
B) Verdiği sözde durmasını 
C) Hakkı gözetmesini 
D) Güvenirliliğini 
 
4. Hz. Muhammed danışarak iş yapmaya önem 
verirdi.Kendi görüşü farklı da olsa çoğunluğun 
görüşüne göre hareket ederdi. 
Böyle yapmakla peygamberimizin aşağıdakilerden 
hangisini hedeflediği söylenemez? 
A) Birlikte düşünme ve hareket etmeyi 
B) Sorumlulukların paylaşılmasını 
C) Zamanı iyi değerlendirmeyi 
D) Danışmanın doğru karara ulaştıracağını 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün tarifi değildir? 
A) İnsan topluluklarının nesilden nesile aktardığı inanç, 
    bilgi ve uygulamalardır. 
B) Bir topluma özgü düşünce, sanat eserlerinin 
    bütünüdür. 
C) Allah’ın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ürettiği     
    ve yeniden şekillendirdiği herşeydir.                                     
D) Toplumda tekrar edilerek yerleşen ve alışkanlık    
    hâline gelen davranışlardır. 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi kültürün öğelerinden biri 
değildir? 
A) Doğal güzellikler       B) Din      C) Edebiyat          D) Dil 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere 
örnek gösterilebilir? 
A) Ne ekersen onu biçersin. 
B) Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. 
C) Dünya’da mekân ahirette iman 
D) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı 
kaynar. 
 
8. Edebiyatımızda Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, 
Mevlânâ ve Hacı Bektâşı Veli gibi edebiyatçıların 
geniş yer bulmasının sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İslam dinine bağlılık 
B) Edebiyata duyulan ilgi 
C) Türk kültürüne bağlılık 
D) Siyasete verilen önem 

9. Mezhep hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Her dinde mezhepler vardır. 
B) Dinle özdeşleştirilemez. 
C) Din anlayışndaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan 
    oluşumlardır. 
D) İslamda mezhepler ilk kez peygamberimiz     
    zamanında ortaya çıkmıştır. 
 
10. 
“Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı” 
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda” 
Mehmet Akif Ersoy yukarıdaki dizelerinde vatanı 
aşağıdakilerden hangisiyle eşdeğer tutmuştur? 
A) Türk Ordusuyla                 B) Türk Milletiyle 
C) Cennetle                            D) Ahiretle 
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11. İslam toplumunda örf ve adetler hakkında 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Yasalarla düzenlenen kurallardır. 
B) Dinin özüne uygun olan adetler yaşatılmıştır. 
C) Yaptırım güçlerini kanunlardan alırlar. 
D) Oluşmalarında dinin etkisi yoktur.  
 
 
12. Kur’anda “Kullarım sana beni sorduğunda söyle 
onlara; Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua 
edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde kullarımda 
benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru 
yolu bulurlar.” (Bakara suresi-186.ayet) 
Bu ayet insanları aşağıdakilerden hangisine 
yönlendirmektedir? 
A) Namaz kılmaya                  B) Dua etmeye 
C) Oruç tutmaya                    D) Sadaka vermeye 
 
13. “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül - kayyûm.” 
Yukarıda verilen Ayetel Kürsi’nin ilk ayetinin anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden 
    hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. 
B) Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. 
C) Allah, (ki) ondan başka ilah yoktur. O, hayydır       
    (daima canlı), kayyumdur (bütün varlıklara    
    hükmeden, yöneten) 
D) Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. 
 
14. Dinin amacı, insanı, Allah’ın varlığına ve birliğine 
inanmaya, O’nun buyruklarını yerine getirmeye 
yönlendirmektir.  
Aşağıdakilerden hangisi olmadan bu amaç 
gerçekleşmez? 
A) İbâdet         B) Ahlâk         C) Akıl           D) İman 

 
15. Taklid yoluyla elde edilen bilgi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bilimsel ilerleme ve gelişmeye katkıda bulunur. 
B) Özgür düşünceyi engeller. 
C) Başkalarının yönlendirmesine muhtaç bırakır. 
D) Zamanla kişiyi taassuba götürür. 
 
16. “Oku, Rabbin adıyla oku, ki o seni yarattı. 
O seni bir kan pıhtısından yarattı. 
Oku O Rabbin iyilik sahibidir. 
Öyleki o kalemle yazmayı öğretti. 
O insana bilmediğini öğretti.” 
(Alak suresi - 1. - 5.ayet) 
Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat 
çekilmemiştir? 
A) Kalemle yazmanın önemine 
B) Okumanın önemine 
C) Yaratıcının iyilik sahibi olduğuna 
D) Öğrenmenin sadece yazarak olacağına 

17. Sözlükte, gönülden bağlanma, güvenme, inanma 
ve bir şeyin doğrusunu kesin olarak kabul etme 
anlamlarına gelen kelime hangisidir? 
A) İrade            B) İman           C) Kader            D) Tevhid 
18. “Göğü karışıklıktan korumuş bir tavan kıldık. 
Oysaki onlar bundaki delillerden yüz  
çeviriyorlar.”(Enbiya suresi-32.ayet) 
“Red edici gök ve kendini çekici yer hakkı için yemin 
ederim ki...” (Tarık suresi-11.ayet) 
Yukarıdaki ayetler Evrendeki hangi yasaya işaret 
etmektedir? 
A) Fiziksel                              B) Biyolojik 
C) Teknolojik                        D) Toplumsal 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi kader’in tarifidir? 
A) Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri     
     ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır. 
B) Allah’ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl 
    olacağını önceden bilip takdir etmesidir. 
C) Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir. 
D) İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen 

zamandır. 

20. Allah’ın Kur’an’da, “Başınıza gelen herhangi 
bir musîbet kendi ellerinizle işledikleriniz 
yüzündendir...” (Şura suresi,30.ayet) 
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) İnsanın başına gelen olumsuzluklardan, kendisi 
    sorumludur. 
B) İnsan güzel olanı isteyip yapmalı, kötü ve çirkin 
     şeylerden uzak durmalıdır. 
C) İnsan iradesiyle herhangi bir işi yapıp, yapmamaya 
     serbestçe karar verebilir. 
D) İnsanın başına gelenler kaderde yazılanlar 
     sebebiyledir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  OPTİK CEVAP ANAHTARI 

w
w

w
.g

o
kh

an
ay

.c
o

m
 


