
 

 

 
 
1. Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra, 
insanlar onu değişik şekillerde itham etmişti. Ancak hiç 
kimse ona “yalancı” diyememişti. 
Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanlar arasında hakkı gözetmesi 
B) Bütün insanlara merhametle yaklaşması 
C) Hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmaması 
D) Yumuşak sözlülüğü ilke edinmesi 
 
2. Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği sabır 
aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 
A) Öfkeyi yenme 
B) İbadetlere devam etme 
C) Hastalıklara karşı direnme 
D) Haksızlık karşısında sessiz kalma 
 
3. Zamanı iyi değerlendirme konusunda Hz. Muhammed’i 
örnek alan bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
A) Başladığı işi zamanında bitirme 
B) Gereksiz ve yararsız işlerle uğraşmama 
C) Zaman geçirme konusunda çevresinden gelen 
her teklifi kabul etme 
D) Zamanı planlı ve programlı kullanmaya dikkat 
etme 
 
4. Taassup içindeki bir toplumda aşağıdakilerin hangisinden 
bahsedilmez? 
A) Karşılıklı anlayış    
B) Bağnazlık 
C) Baskı ve zorlama 
D) Düşünce ve davranışlarda tutuculuk 
 
5. “Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.” 
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin bir bölümüdür? 
A) Kureyş         B) Ayet’el-Kürsi         C) Felak           D) Nasr 
 
6. “Verdiği sözde durma, sevgide devamlılık ve kararlılık” 
diye tanımlayabileceğimiz ve Hz. Muhammed’in önemli bir 
özelliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vefa           B) Sabır         C) Dostluk           D) Ahit 
 
7. İslam dini bilgiye önem vermiş, insanları öğrenmeye 
teşvik etmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi desteklemez? 
A) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 
B) “De ki ey Rabbim, bilgimi ve anlayışımı arttır.” 
C) “Atalarımızdan böyle gördük, böyle yapıyoruz.” 
D) “... bilmiyorsanız, aranızdaki bilenlere sorunuz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın çalışma hakkındaki 
görüşüyle bağdaşmaz? 
A) İslam, bir insanın çalışmayıp, başkasına yük olmasını 
hoş karşılamaz. 
B) İslam, helal yoldan çalışıp rızık elde etmeyi ibadet 
gibi değerlendirir. 
C) İslam, sadece ahiret için çalışmayı insanlara 
emretmiştir. 
D) İslam, tembelliği ve boş durmayı yasaklamıştır. 
 
9. İslam dininin özünü oluşturan tevhid inancının ifade ettiği 
anlam aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? 
A) Hz. Adem’in ilk peygamber olduğu 
B) Allah’ın varlığı ve birliği 
C) Peygamber 
D) Vahiy 
 
10. İnsanlık tarihi incelendiğinde, hiçbir toplumun dinsiz 
olmadığı görülmüştür. Bunun nedenini aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklamak daha doğrudur? 
A) Dinin gerekliliği 
B) Tarihin tarafsızlığı 
C) İnsan fıtratı (doğası) 
D) Toplumun duyarsızlığı 
 
11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde din ile din 
anlayışı arasındaki fark tam olarak ifade edilmiştir? 
A) Din, insanlık tarihi kadar eski bir kurumdur. Din anlayışı 
yeni bir algılama türüdür. 
B) Din,, insanın inanma ihtiyacından kaynaklanır. Din anlayışı 
ise düşünce faaliyetidir. 
C) Din, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar var 
olagelmiştir. Din anlayışı ise evrenseldir. 
D) Bütün dinler insanlar için gönderildiğinden evrenseldir. 
Dini anlayışlar ise kişilerin görüş ve anlayışları ve yaşadıkları 
zaman dilimiyle sınırlıdır 
 
12. Hz. Muhammed, hayatta iken Müslümanların 
karşılaştıkları sorunlar ya doğrudan doğruya vahiyle ya da 
peygamberimizin açıklamalarıyla çözüme kavuşturulurdu. 
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da müslümanlar Kur’an 
ve sünnet çerçevesinde dini anlamaya ve yorumlamaya 
çalıştılar. 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberden sonra dini 
anlama ve yorumlama çabalarının bir sonucu olmuştur? 
A) Din anlayışındaki farklılıklar 
B) Dinin yorumlanamayacağı 
C) Dinin bir yorum olduğunun anlaşılması 
D) İnsanın yüceliği ve üstünlüğünün farkedilmesi 
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13. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılıkların 
zenginlik sayılabilmesi için öne sürülen şartlardan değildir? 
A) İlmi verilere uygun çalışmalar sonucu ortaya 
çıkmalıdır. 
B) Din yerine konmamalı, bir yorum olarak görülmelidir. 
C) Kur’an çerçevesinde oluşmalıdır. 
D) Mutlaka bir problemi çözmelidir. 
 
14. Hz. Muhammed, bir gün Medine’den savaş için çıkan 
arkadaşlarına “İkindi namazını Beni Kureyza’da kılınız.” 
buyurdu. Sahabeden bazıları bu emri, ikindi namazı vakti 
içinde kılınmalıdır şeklinde yorumlayıp Beni Kureyza’ya 
varmadan namazlarını yolda kıldılar. Diğerleri de Hz. 
Muhammed’in emrini biçimsel olarak yorumlayıp ikindi 
namazını Beni Kureyza’ya varınca kıldılar. 
Bu olay din anlayışındaki farklılıkların aşağıda 
verilen nedenlerinden hangisine örnek oluşturur? 
A) İnsanın yapısı               B) Ortam ve kültür 
C) Siyaset                           D) Ekonomi 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarının 
oluşmasına neden olan etkenlerden biri değildir? 
A) Toplumların eski yaşam tarzlarından ve kültürlerinden 
izler taşımaları 
B) İslam’ın farklı anlayışlara kapalı olması 
C) Müslüman olan kimselerin bazı inançlarını terk 
edememeleri 
D) Bireylerin yaşadıkları coğrafyanın şartlarına 
göre düşünmeleri 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması 
sonucu ortaya çıkan oluşumlardan ilkidir? 
A) Mezhepler                    B) Tarikatlar 
C) Cemaatler                     D) Siyasi partiler 
 
17. Mezheplerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden 
hangisi yanlıştır? 
A) İslam bilginlerinin Kur’an ve sünet çerçevesinde 
ortaya çıkan yeni sorunların çözümüne yönelik 
çalışmalar sonunda ortaya çıkmıştır. 
B) Yapılan yorumlar ve çözüm önerileri bazı insanlar 
tarafından benimsenmiş ve taraftar bulmuştur. 
C) İslam bilginlerinin çözüm önerilerinin zamanla 
sistemleştirilmesidir. 
D) Yapılan yorumlar ve çözüm önerilerinin dinin 
aslı gibi kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. 
 
18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde din ile din 
anlayışı arasındaki fark daha açık ve doğru biçimde 
ifade edilmiştir? 
A) Din Allah’a, din anlayışı peygamberlere aittir. 
B) Din ile din anlayışı arasındaki farkı ancak 
âlimler fark edebilir. 
C) Din peygamberlere, din anlayışı insanlara aittir. 
D) Din Allah’a, din anlayışı insanların yorumuna 
dayanır. 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden 
biri değildir? 
A) Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermesi 
B) Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması 
C) Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlaması 
D) Bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlaması 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi dinlerin evrensel 
öğütleri arasında yer almaz? 
A) Doğruluk                         B) Politika 
C) Çevreyi koruma             D) İyilik ve yardımseverlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  OPTİK CEVAP ANAHTARI 
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