
 

 

 
 
1. Hz. Muhammed’in adı anıldığında okunan özel 
duanın anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
verilmiştir? 
A) Hz. Muhammed’in bildirdiklerine inanıyorum 
B) Peygamberimiz Hz. Muhammed’i çok seviyorum. 
C) Peygamberimin adını saygıyla anıyorum, ona 
ve onun yakınlarına dua ediyorum. 
D) Hz. Muhammed’in ahlakını benimsiyorum. 
 
2. “Merhametli olanlara Allah rahmet eder. Yerde 
olanlara merhametli olun ki gökte olarlar da 
size rahmet etsinler...” (Tirmizi, Birr, 16) 
Aşağıdakilerden hangisi hadiste anlatılan düşünceyi 
tam olarak ifade etmektedir? 
A) Müminlerin müminlere sevgi ve şefkatle yaklaşması 
gerektiği 
B) Yetim ve öksüzlere daha çok merhamet göstermek 
gerektiği 
C) Yeryüzündeki canlılara merhamet edenlere 
Allah’ın ve meleklerin de merhamet edeceği 
D) Aile bireylerinin birbirine merhametli davranması 
Gerekiği 
 
3. Hz. Muhammed ilahî emirleri, bütün tehlikeleri 
göze alarak insanlara anlatmıştır. Yaşadığı 
toplumdaki batıl inanç ve kötü âdetlerin yanlış 
olduğunu çekinmeden söylemiştir. 
Bu paragrafta Hz. Muhammed’in hangi özelliği 
ön plana çıkartılmaktadır? 
A) Sabırlı oluşu 
B) Cesareti 
C) Hakkı gözetmesi 
D) Verdiği sözde durması 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi çalmak (hırsızlık) 
kapsamında değerlendirilemez? 
A) Memurun devletin imkânlarını şahsi mefaati 
için kullanması 
B) Esnafın ölçü ve tartıda hile yapması 
C) Müteahhitin inşaatta eksik malzeme kullanması 
D) Bireyin yasal yollardan çok miktarda para ve 
mal sahibi olması 
 
5. Hz. Muhammed bildiği ve bilmediği konuda 
danışarak iş yapardı. Peygamberimizin bu tutumuyla 
aşağıdakilerden hangisini hedeflediği 
söylenemez? 
A) Çevresindeki her tür inanç ve düşünceye hoşgörülü 
davranmayı 
B) Toplumdaki güvenin pekişmesini 
C) Sorumlulukların paylaşılmasını 

D) Doğru ve tutarlı karar vermeyi 
 
6. Bir Türk vatandaşından aşağıdakilerden hangisi 
beklenmez? 
A) Devletini korumak ve savunmak için askere 
gitmesi 
B) Vergisini tam ödemesi 
C) Ülkesinin çağdaş ülkeler seviyesine ulaşması 
için gayret göstermesi 
D) Türkiye’den beyin göçüne destek vermesi 
 
7. Kültürümüzde “Hakkını halel et” cümlesinin 
yaygın hâlde kullanılmasında aşağıdakilerden 
hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir? 
A) Günahları ancak Allah’ın affedecek olmasının 
B) Ahirete günahsız gitmeyi arzulamanın 
C) Allah’ın kul hakkını affetmeyeceğine inanmanın 
D) Daha çok sevap kazanmanın 
 
8. Taassup hakkında aşağıda söylenenlerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Din ve vicdan özgürlüğünü engeller. 
B) En önemli nedeni bilgisizliktir. 
C) Belli bir dini benimsemeye engel olur. 
D) Bireyin fikir ve düşünce ufkunu daraltır. 
 
9. Peygamberimiz (s.a.v) “tefekkürün (yaratılanlar 
üzerine derin düşünme), bir saati bir sene 
nafile ibadetten hayırlıdır” buyurmaktadır. 
Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılabilir? 
A) Nafile ibadetin ne kadar ehemmiyetli olduğu 
B) Tefekkürün dini açıdan büyük önem arzettiği 
C) İbadetin tefekkürden değerli olduğu 
D) Tefekkürün ibadet yerine geçebileceği 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi kişinin iman etmesi 
konusunda yanlış bir yargıdır? 
A) Kişinin iradesiyle olmalıdır. 
B) Dil ile söylenmeli, kalp ile tasdik edilmelidir. 
C) Zorla da olsa kabul edilmiş olmalıdır. 
D) Tereddüt ve şüphe söz konusu olmamalıdır. 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi amentü duasında 
konu edilmez? 
A) Namaz kılmak 
B) Ahirete inanmak 
C) Meleklere inanmak 
D) Peygamberlere inanmak 
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12. “İyi, güzel, yararlı iş ve davranış” anlamına gelen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Salih amel 
B) Sadaka-i cariye 
C) Güzel ahlak 
D) Kelime-i tevhid 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşmanın 
yararlarından 
biri değildir? 
A) Bencilliği önler. 
B) Toplumu tembelliğe sevk eder. 
C) Birlik ve beraberliğe katkı sağlar. 
D) Başkalarının içinde bulunduğu zorluklara duyarlı 
olma bilincini geliştirir. 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi şükür çeşitlerinden 
biri değildir? 
A) Aklın şükrü, doğruyu öğrenip ona göre yaşamak 
ve bildiklerini insanlara anlatmakladır. 
B) Kalbin şükrü, onu güzel duygularla donatmakladır. 
C) Malın, paranın şükrü, onu hayırlı şekilde 
değerlendirmekledir. 
D) Güçlü olmanın şükrü, başkalarına galib gelmekledir. 
 
15. “Yemin olsun ki biraz korku ve açlık, mallardan, 
canlardan, ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) 
ile imtihana tabi tutarız. Ey Peygamber! Sabredenleri 
müjdele!...” (Bakara suresi, 155-156) 
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 
A) Allah inananlara birtakım sıkıntılar vererek 
onları imtihan eder. 
B) İnsanların iradelerini kötüye kullanmaları çeşitli 
doğal afetlere zemin hazırlayabilir. 
C) Sabır Hz. Peygamberin hayatından güzel örnekleri 
olan bir erdemdir. 
D) Bela ve sıkıntılar karşısında tevekkül etmek yeterlidir 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi tevekkül konusunda 
yanlış bir tutumdur? 
A) Çiftçinin tohumu tarlaya ekip, sulayıp, gübreledikten 
sonra sonucu Allah’a bırakması 
B) Hastanın tedaviye gerek duymayıp Allah’a 
tevekkül etmesi 
C) Peygamberimizin savaşlarda hazırlık yapıp, 
hendek kazarak, zırhını giydikten sonra tevekkül 
etmesi 
D) Esnafın zamanında dükkanını açıp, kaliteli mal 
satıp müşteriye iyi davranarak tevekkül etmesi 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisinin din anlayışını en az 
etkilediği söylenebilir? 
 
A) İnsanın yapısı                    B) Siyaset 
C) Ortam ve kültür                 D) Coğrafi yapı 
 
18. Yönetimlerin hakimiyetlerini devam ettirmek 
ve hedeflerine ulaşmak için dini kendi düşüncelerine 
göre yorumlamaları din anlayışındaki farklılıkların 
temel nedenlerinden hangisi içinde değerlendirilebilir? 
 
A) İnsanın yapışı                  B) Ekonomi 
C) Siyaset                              D) Ortam ve kültür 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinde bulunmaz? 
A) Akla ve bilime önem verme 
B) Hurafe ve yanlış düşünceleri onaylama 
C) Millî egemenliğin esas alınmasını öngörme 
D) Devlet yönetimini dini kurallara göre düzenleme 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi yalancı şahitliğin 
sonuçlarından biri değildir? 
A) Kişinin saygınlığını kaybetmesi 
B) Masum insanların suçlu duruma düşmesi 
C) Toplumda huzur ve güvenin zedelenmesi 
D) Kişinin gördüğü olaya şahitlik ederek adalete 
yardımcı olması 
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