
 

 

 
 
1. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için 
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına 
sapmış olur...” (İsra Suresi, 15. ayet) 
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
A) Özgürlük      B) Kaza       C) Merhamet       D) Tevekkül 
 
2.  
“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan... 
Ma’nayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

                          M. Akif ERSOY 
Şair bu dörtlükte tevekkülle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine dikkat çekmiştir? 
A) Atalarımız tarafından yanlış anlaşıldığına 
B) Sadece duadan ibaret olduğuna 
C) Çaba ve gayretle beraber olması gerektiğine 
D) Tedbir almanın tevekküle aykırı olduğuna 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide 
bulunması gereken şartlardan biri değildir? 
A) Erkek olmak                      B) Akıllı olmak 
C) Zengin olmak                    D) Ergen olmak 
 
4. Hacerü’l-Esvet’ten başlayarak, Kâbe’nin etrafında 
yedi defa dönmeye ne denir? 
A) Şavt             B) Tavaf         C) Mikat            D) Sa’y 

 
5. Adak kurbanından aşağıdakilerden hangisi 
yiyebilir? 
A)Baba              B) Torun        C) Çocuk        D) Kardeş 

 
6. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam’ın paylaşma 
ve yardımlaşmaya verdiği öneme örnek olmaz? 
A) Zekat vermek                     B) Kurban kesmek 
C) Namaz kılmak                    D) Fıtır sadakası vermek 
 
7. Aşağıdaki mekanlardan hangisi Mekke’dedir? 
A) Mescid-i Nebi                    B) Cennetü’l-Baki 
C) Uhud şehitliği                    D) Mescidü’l-Haram 
 
8. “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da 
bunları seven ol. Fakat sakın beşincisi olma 
helak olursun.” (Hadis-i Şerif) 
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik 
edilmektedir? 
A)İman          B) İlim          C) İbadet             D) Adalet 
 
 
 
 

 
 
9. • Mekkelilerin, Kâbe hakemliğini memnuniyetle 
karşılaması. 
• Hz. Hatice’nin kendisine ticarette çalışma 
teklif etmesi. 
• Safa tepesinde Kureyş’in “Evet, sana inanırız” 
demesi 
Verilen bilgiler Hz. Muhammed’in hangi özelliğini 
ön plana çıkarmaktadır? 
A) Güvenilirliğini                 B) Zekiliğini 
C) Affediciliğini                    D) Cesaretini 

10. Adamın biri, Hz. Muhammed’i kucağında bir 
çocuğu öperken gördü ve hayretle; “Benim on 
tane çocuğum var ama hiçbirini öpmedim.” dedi. 
Bunun üzerine Peygamberimiz kendisine: 
“........................” demiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in 
adama verdiği cevaptır? 
A) Çocuklarını sev ki onlar da seni sevsin. 
B) Kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapayım 
C) “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti 
gözetin.” 
D) “Hiçbir ana-baba çocuğuna güzel ahlaktan 
daha değerli birşey bırakmaz.” 
 
11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi zamanın  
değerlendirilmesinden bahsetmektedir? 
A) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ...” 
(Hud suresi, 112. ayet) 
B) “Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul.” 
(İnşirah suresi, 7. ayet) 
C) “Onlar, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri 
sözü yerine getirirler...” 
(Meariç suresi, 32.ayet) 
D) “Kim zerre miktar hayır işlemişse onu görür...” 
(Zilzal suresi, 7. ayet) 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi taassubun oluşmasında 
etkili değildir? 
A) Bağnazlık                                B) Kendini beğenmek 
C) Ön yargılı olmak                    D) Bilgiye önem vermek 
 
13. • Kardeşleri tarafından kıskanılmıştır. 
• Mısır da devlet idaresinde görev almıştır. 
• Rüyaları yorumlama ilmine sahiptir. 
Hakında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Hz. Yusuf                           B) Hz. Yakub                                                                    
C) Hz. Harun                          D) Hz. Musa 
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14. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından 
değildir? 
A)Hac        B) Kurban         C) Oruç               D) Zekat 

 
15. Hz. İsa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Annesi Hz. Meryem’dir. 
B) Filistin’de dünyaya gelmiştir. 
C) Yirmi yaşında peygamber olmuştur. 
D) Kendisine inanan oniki kişiye”havari” denilmiştir. 
 
16. Yahudilikteki günlük ibadet zamanları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Sadece sabah yapılır. 
B) Sadece akşam yapılır. 
C) Sabah ve akşam yapılır. 
D) Sabah, öğle ve akşam yapılır. 
 
17. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
............ de iman etmiş sayılmazsınız.” 
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
A) Desteklemedikçe                       B) Sevmedikçe 
C) Gözetmedikçe                            D) Hoşgörmedikçe 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi ilahî dinlerden biridir? 
A) Hinduizm                                 B) Budizm 
C) Yahudilik                                  D) Konfüçyanizm 
 
19. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara 
yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” 
(Nahl suresi, 90. ayet) 
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin dikkat çektiği 
konulardan değildir? 
A) Maddi temizlik                   B) Doğruluk 
C) Dayanışma                          D) Ahlak 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi insanı kötü alışkanlıklara 
götüren sebepler arasında yer almaz? 
A) Arkadaş çevresi 
B) Eğitim yetersizliği 
C) Kendini kabul ettirme duygusu 
D) Ahlaki ve dini değerleri benimseme 
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  OPTİK CEVAP ANAHTARI 


