
 

 

 
 
1. Bütün peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları 
önce kendi hayatlarında uygulamış, sonra 
insanlara tebliğ etmişlerdir. Onlar, ilahi mesajları 
insanlara ulaştırırken baskı ve zorlamaya 
başvurmamışlardır. Mesajın iyi anlaşılmasına 
yardımcı olmuşlardır. 
Bu anlatılanlar ışığında peygamberlerin hangi 
tutum ve davranıştan kaçındıkları görülmektedir? 
A) İlahi mesaja uyma konusunda insanlara örneklik 
etme 
B) İlahi mesajı insanlara bildirme 
C) İlahi mesajı kabul ettirmek için baskı yapma 
D) İlahi mesajın insanlarca iyi anlaşılması için 
Çalışma 
 
2. İnsanları hak yola çağırmak için Allah’ın izniyle 
peygamberler tarafından gösterilen olağanüstü 
olaylara ne denir? 
A) Keramet      B) Mucize     C) Vahiy      D) Gayb 
 
3. “... Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düştükleri 
hususlarda, aralarında hüküm vermeleri için 
onlarla birlikte hak kitaplar gönderdi...” 
                                       (Bakara suresi, 213. ayet) 
Bu ayet aşağıdaki sorulardan en çok hangisine 
cevap oluşturmaktadır?  
A) Son ilahi kitap hangisidir? 
B) Peygamberlerin özellikleri nelerdir? 
C) Allah niçin vahiy göndermiştir? 
D) Peygamberler neden insanlardan seçilmiştir? 
 
4. Peygamberlerin yalan söylememesi, doğruluktan 
ayrılmaması anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Emanet        B) Sıdk        C) Fetanet          D) İsmet 
 
5. 
 I - Vakit namazlarının farzından önce okunur. 
II - “Kad kâmetis salâh.” cümlesi söylenir. 
III - Okunuşu sade ve kısadır. 
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Ezan                     B) Kamet 
C) Salavat                 D) Başlama tekbiri 
 
6. Cenaze namazı hakkında aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Cemaatle kılınır. 
B) Rüku’a gidilir. 
C) Secde yapılır. 
D) İki rekâttır. 

 
 
7. Hz. Muhammed’in Medine’ye Hicret 
yolculuğunda Sevr mağarasında kalmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yardım beklemek 
B) Hz. Ali’yi beklemek 
C) Müşriklerin takibinden kurtulmak 
D) Kısa yoldan Medine’ye ulaşmak 
 
8. İlk görüşmede altı kişi olan Medineliler ertesi 
yıl oniki kişi olarak tekrar Peygamberimizle 
Mekke’de görüştüler. Peygamberimiz onlardan 
Allah’a şirk koşmayacaklarına, birşey 
çalmayacaklarına, çocukları öldürmeyeceklerine, 
iftira atmayacaklarına ve kendisine bağlı 
kalacaklarına dair söz aldı. 
İslam tarihindeki bu olay aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) I. Akabe Biatı 
B) Medine Sözleşmesi 
C) Hudeybiye Antlaşması 
D) II. Akabe Biatı 
 
9. Kur’an’ın ilk inen ayetleri aşağıdaki ifadelerin 
hangisiyle başlamıştır? 
A)Dinle            B) Söyle             C) Yaz              D) Oku 

 
10. Veda Hutbesi ile aşağıdakilerden hangisi 
kastedilir? 
A) Hz. Peygamberin 622 yılında Medine’ye Hicret 
ettiği gün yaptığı konuşma 
B) Hz. Peygamberin Uhud savaşında ordusuna 
yaptığı konuşma 
C) Hz. Peygamberin 632 yılında Arafat meydanında 
yaptığı konuşma 
D) Hz. Peygamberin Mekke’nin fethinde Mekkelilere 
yaptığı konuşma 
 
11. Mekkelilere Allah’ın verdiği emniyet, istikrar 
ve zenginlik gibi nimetlerden bahsederek 
onların Kabe’nin Rabbi yüce Allah’a ibadet 
etmelerinin istendiği sure aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Asr suresi                        B) Nasr suresi 
C) Kureyş suresi                  D) Fil suresi 
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12. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu 
inançtır? 
A) “... ‘İşittik ve karşı geldik’ dediler de... De ki, 
“Eğer inanmışsanız, imanınız size ne kötü şey 
emrediyor?” (Bakara suresi, 93. ayet) 
B) “Ey Resulüm!... Sen dini Allah’a has kılarak 
kulluk et.” (Zümer suresi, 2. ayet) 
C) “Peygamberlerin kıssalarından senin kalbini 
sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz.” 
(Hud suresi, 120. ayet) 
D) “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğru 
söz söyleyin.” (Ahzab suresi, 70. ayet) 
 
13. Peygamber ve o peygamber kıssasıyla verilmek 
istenen mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
yanlış verilmiştir? 
A) Hz. Adem: İyi niyet ve tevbe 
B) Hz. İbrahim: Doğruyu aramak ve aklı kullanmak 
C) Hz. Yusuf: Düşmanla savaşma ve adaletli 
olmak 
D) Hz. Eyyüp: Zorluklara karşı sabır ve Allah’a 
Bağlılık 
 
14. Dinimiz aşağıdaki durumlardan hangisinde 
yalan söylemeye izin vermiştir? 
A) Müslüman olmayan biriyle ticaret yaparken 
B) Mahkemede akrabaların lehine şahitlik ederken 
C) Kişilik haklarını savunmak gerektiğinde 
D) Dağılacak bir aileyi birleştirmek için 
 
15. İnsana sadakat yakışır görse de ikrah, 
Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah 
                                            Ziya Paşa 
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirle ilişkilendilemez? 
A) “Sözüm odun gibi olsun doğru olsun tek” 
B) “Aldatan bizden değildir.” 
C) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” 
D) “Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye 
azab etmiş değiliz.” 
 
16. Başkaları hakkında ön yargılı bir şekilde olumsuz 
tahminlerde bulunmak anlamına gelen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Su-i zan                B) Haset 
C) Gıybet                  D) İftira 
 
17. Felak suresinin konusu aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir? 
A) Kötülüklerden Allah’a sığınmak 
B) Zorluklarla mücadele etmek 
C) İslam’ı tebliğ etmek 
D) Dinin inanç esaslarını bilmek 
 

18.  
• Horasan’dan Anadolu’ya gelerek insanlara 
hoşgörü ve güzel ahlakı öğütlemiştir. 
• Makalat adlı eserinde dinin kurallarına uymayı, 
Hz. Muhammed’in yolunu izlemeyi, Hz. Ali 
ve Ehl-i Beyt’i sevmeyi tavsiye etmiştir. 
• Anadolu’da İslam’ın insan sevgisi, kardeşlik 
ve hoşgörü gibi değerlerinin yerleşmesinde 
önemli katkı sağlamıştır. 
Yukarıda hakkında bilgi verilen İslam alimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yunus Emre                     B) Somuncu Baba 
C) Ahi Evran-ı Veli               D) Hacı Bektaş Veli 
 
19. Ol Allah’ın habibi, dertlilerin tabibi 
Enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur. 
Hayber kalasın yıkan, kafiri od’a yakan 
Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. 
Ata ona gülleri, Kur’an okur dilleri 
Fatma ana oğulları, Hasan Hüseyin yatur. 
Bu şiir daha çok aşağıdakilerden hangisine 
örnek oluşturur? 
A) Türklerin İslam kültürüne katkılarına 
B) Türklerde Peygamber ve ehl-i beyt sevgisine 
C) Türk kültüründe İslam ahlakının önemli bir yeri 
olduğuna 
D) Türklerin İslam tasavvufuna katkılarına 
 
20. Batıda Algorismus olarak bilinen, matematikte 
cebir konularını ele alan ve sıfırı ilk keşfeden 
Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Harezmi                              B) Ali Kuşçu 
C) Zehmahşerî                        D) Farabi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w
w

w
.g

o
kh

an
ay

.c
o

m
 

 

  OPTİK CEVAP ANAHTARI 


