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1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı
kullanılan saygı ifadelerinden biridir?
A) Celle Celâlüh
B) Radiyallâhu anhu
C) Keddesallâhu sırrahu
D) Sallallâhu aleyhi vesellem

6. “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm ...”
Yukardaki ayette geçen ‘‘Hayy’’ kelimesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarattıklarını bizzat kendisi idare eden, yöneten
B) Devamlı diri olan, varlığı kesintiye uğramayan
C) Kendisine hiçbir şey gizli kalmayan
D) Kendisine uyku ve uyuklama hali gelmeyen

2. Kâbe’nin tamiri esnasında Arap kabileleri arasında
anlaşmazlık konusu olan ve Hz. Muhammed’in
hakemliğiyle çözüme ulaşan sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kâbe’nin mimari yapısının belirlenmesi
B) Kâbe’nin kapısını ilk olarak hangi kabilenin
açacağı
C) Haceru’l-Esved (Siyah taş)’in yerine konulması
D) Kâbe’nin tamirinin hangi kabile tarafından
Yapılacağı

7. Yüce Yaratıcı, varlıkları düzenli ve ölçülü bir
şekilde yaratmıştır. Hayat bir denge ve düzen içinde
devam etmektedir. Havanın karışımı, suyun oluşumu,
yıldızların uzaklık ve yakınlıkları tam bir denge içindedir.
Dünyanın eğiklik ölçüsü, yer kabuğunun kalınlık ve
inceliği, mevsimlerin birbirini izlemesi hep bir düzen
içinde olmaktadır.
Yukardaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
B) İnsan aklıyla evrendeki düzeni keşfeder.
C) Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır.
D) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

3. Hz. Muhammed Mute Savaşı’na katılacak ashabına şu
öğütlerde bulunmuştu;
“... Gideceğiniz yerlerde ...rahipler göreceksiniz.
Onlara asla dokunmayınız. Kadınlar ile çocuklara
şefkatle davranınız. Hurma ağaçlarını ve yeşillikleri
kesmeyiniz. Evleri yıkmayınız.”
Hz. Muhammed’in yukarıdaki öğütlerinde aşağıdaki
özelliklerden hangisi en az etkili olmuştur?
A) Hakkı gözetmesi
B) Cesaretli oluşu
C) Merhametli oluşu
D) İnsanlara değer vermesi

5. Hz. Muhammed, Bedir Savaşı’nda Hz. Ebu
Bekir’in savaş esirlerinin fidye karşılığında serbest
bırakılması önerisini kabul etmiştir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in
bu davranışına kanıt oluşturmaktadır?
A) “... (Onlar) işlerini istişare (danışma) ile yürütürler...”
(Şûra Suresi, 38)
B) “Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan apaçık bildir.
Müşriklerden yüz çevir.” (Hicr, 94)
C) “Eğer sen kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak
ki insanlar çevrenden dağılıp giderlerdi ...” (Al-i
İmran, 159)
D) “Yemin olsun ki sizi biraz korku, açlık mallardan,
canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile
imtihana tabi tutarız.” (Al-i İmran, 146)
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4. Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye içinde
değerlendirilebilir?
A) Cami, çeşme, okul gibi eserler yaptırmak
B) Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak
C) Zekâtını düzenli olarak ödemek
D) Anne babaya iyi davranmak

8. Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği
olayların yeri ve zamanı geldiğinde, buna uygun
şekilde gerçekleşmesine ne denir?
A) Kader
B) Kaza
C) Tevekkül
D) Salih amel
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın kader inancıyla
çelişir?
A) İnsan iradesiyle yaptıklarından sorumludur.
B) İnsan seçme ve seçtiğini yapabilme gücüne
sahiptir.
C) İnsan, eylemlerini baskı ve zorlama olmaksızın
icra edebilir.
D) Bireyin başarı ve başarısızlığı alın yazısının
kaçınılmaz sonucu olarak görülmelidir.
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, ömrün
bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakti ifade
eder?
A) Kıyamet
B) Ahiret
C) Ecel
D) Mizan
11. Hz. Muhammed’in “Kıyamet gününde insan
dört şeyden sorguya çekilir...” diye başlayan
hadisinde hesabı sorulacaklar arasında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A) Ne kadar ilim sahibi olduğu
B) Bildiği ile amel edip etmediği
C) Vücudunu (gençliğini) nerede yıprattığı
D) Malını nerede kazanıp nerede harcadığı

13. “Şüphesiz biz ona (insana) doğru yolu gösterdik.
İster şükreder ister nankör olur.” (İnsan suresi, 3)
Ayette aşağıdakilerden hangisi konu edilmemiştir?
A) İnsanın yaptığı işlerden sorumlu bir varlık
olduğu
B) İnsanın Allaha karşı nankörlük etmemesi
gerektiği
C) İnsanın özgür iradesini doğru yolda kullanması
gerektiği
D) İnsanın dünya hayatına düşkün olduğu
14. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’tan başka ilâh
yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.” cümlesini
ifade eder?
A) Teşrik tekbiri
B) Tevekkül
C) Salavat
D) Kelime-i Tevhid
15. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin ön gördüğü
sabır anlayışına uygun bir davranış değildir?
A) Hastalık ve musibetleri bir imtihan olarak değerlendirip
Allah’a isyan etmeden, mücadele
etmek
B) Düşman saldırıları karşısında karşılık vermeden
sonucu beklemek
C) Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afetler
karşısında yılmadan mücadele etmek
D) İlim tahsilinde karşısına çıkan güçlüklerle
mücadele etmek
16. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tevekkül
anlayışına uygun bir davranıştır?
A) Hasta olan kişinin “Kader ne ise o olur” düşüncesiyle
tedavisini yaptırmaması
B) Öğrencinin dersine “Kaderimde ne varsa o
olur” diyerek çalışmadan girmesi
C) Kişinin “Allah’a güvenip dayandım. Allah bana
yeter” diyerek günlük işine başlaması
D) Kişinin “Allah ne takdir etti ise o olur” diyerek
çalışmayı terk etmesi
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12. İnsan iradesi hakkında aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) İnsanda seçme hürriyetinin bulunması, onun
yaptığı işlerden sorumlu tutulmasını gerektirir.
B) İnsanın başarısında kuvvetli bir irade ve çaba
vardır.
C) Kaderinde ne yazılıysa o olur. İnsanın çabalaması
boşunadır.
D) İnsan aklıyla doğru ve yanlışı birbirinden ayırt
etme özgürlüğüne sahiptir.

17. Din ve din anlayışı arasındaki farkı en açık
ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din bütün insanlığa gönderilmiş olup evrenseldir.
Din anlayışı ise kişilerin görüş ve anlayışlarına bağlı olup
yaşadığı dönemle sınırlıdır.
B) Dinin kurallarını anlama ve yorumlama çabaları
farklı din anlayışlarını ortaya çıkarmıştır.
C) İnsanlar, içinde bulundukları ortama, bilgi
birikimine göre İslam’ı farklı şekilde anlamaya çalışmalıdır.
D) Dinin, sosyal, coğrafi ve toplumsal nedenlerle
farklı anlaşılması söz konusu olabilir.
18. Mezhepler hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bütün dinlerde mezhep oluşumları mevcuttur.
B) Mezhepler görüş ve anlayış farkından ortaya
çıkmıştır.
C) Mezhepler Hz. Muhammed zamanında oluşmuştur.
D) Din anlayışında yorum farklılıklarının olması
kaçınılmazdır.
19. İnsanlar duygu, düşünce ve karakter olarak
birbirinden farklı özellikler taşımaktadırlar. Bu
nedenle bir ayet veya hadisin değişik kişiler
tarafından yorumlanması da farklı olabilmektedir.
Bu paragrafın din anlayışındaki farklılıkların
nedenlerinden
hangisini açıkladığı söylenebilir?
A) İnsanın yapısı
B) Siyaset
C) Ortam ve kültür
D) Ekonomi
20. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın itikadî (inanç)
mezheblerinden biridir?
A) Hanefilik
B) Maturîdilik
C) Mâlikilik
D) Kâdirîlik
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