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1.	 Selim	akıl,	ön	yargılardan	sıyrılmış	akıldır.	İnsan	selim	ak-
lıyla	iyiyi	kötüden,	güzeli	çirkinden	ayırır.	Kendisi	ve	diğer	
varlıklar	hakkında	elde	ettiği	bilgilerin	doğru	olup	olmadı-
ğını	onunla	ortaya	koyar.	Bu	nedenle	insanın	bu	amacına	
ulaşmasına	engel	oluşturacak,	yaşadığı	kültürün	düşünme	
biçimleri	ile	olay	ve	olgulara	yaklaşan	bir	akıl	İslam’da	bilgi-
nin	kaynağı	olarak	değerlendirilemez.

	 Bu	metinde	kişinin	aklını	doğru	kullanmasını	engelle-
yen	hangi	durumdan	bahsedilmektedir?	

A)	Şartlanmışlık	

B)	Yoksunluk	

C)	Arzular	

D)	Kibir	

E)	Hırs

2. Yerleşim	bölgeleri	dışında	göçebe	olarak	yaşayan	bir	grup	
bedevi	Hz.	Peygamber’e	geliyor,	sosyal	yardımlardan	pay	
almak	 için	 kendisine	boyun	eğiyor,	 teslim	oluyorlardı.	Bu	
davranışlarını	iman	etmiş	olmak	için	yeterli	saymaları,	ken-
dilerini	mümin	olarak	göstermeleri	üzerine	Hucurât	suresi-
nin	14	ve	15.	ayetleri	 indirilmiştir:	 “Bedevîler,	 ‘İman	ettik.’	
dediler.	Şunu	söyle:	‘Henüz	iman	gönüllerinize	yerleşmedi-
ğine	göre,	sadece	boyun	eğdiniz.	Bununla	beraber	Allah’a	
ve	Resul’üne	itaat	ederseniz	yaptığınız	hiçbir	şeyi	boşa	çı-
karmaz;	Allah	çok	bağışlayıcı,	çok	esirgeyicidir.’	Müminler	
ancak,	 Allah’a	 ve	 Resul’üne	 iman	 eden,	 sonra	 şüpheye	
düşmeyen,	Allah	yolunda	malları	ve	canlarıyla	cihat	eden	
kimselerdir.	İçleri	dışları	bir	olanlar	işte	bunlardır.”	

	 Bu	ayetlere	göre	Arap	kabilelerinin	uyarılmalarına	se-
bep	olan	durum	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	Allah’ın	varlığını	kalp	ile	tasdik	etmiş	olmaları

B)	Dil	ile	ikrarın	iman	etmek	için	yeterli	olduğunu	düşünmeleri

C)	 Allah’a	 inandık	 dedikten	 sonra	 eski	 inançlarına	 geri	
dönmeleri

D)	Müslümanların	düşmanlarıyla	işbirliği	içinde	olmaları

E)	Hz.	Peygamber’in	iyi	niyetini	suiistimal	etmeleri

3. •	 “Kitaptan	 sana	 vahyedilenleri	 oku,	 namazı	 özenle	 kıl.	
Kuşkusuz	 namaz	 hayâsızlıktan	 ve	 kötülükten	 meneder.		
Allah’ı	anmak	her	şeyden	önemlidir.	Allah	yaptıklarınızı	bi-
lir.”	(Ankebût	suresi,	45.	ayet)

	 •	 “Oruç	 bir	 kalkandır.	 Oruçlu,	 saygısızlık	 yapmasın,	 kötü	
konuşmasın.	 Eğer	 biri	 kendisine	 sataşırsa	 ‘Ben	 oruçlu-
yum.’	desin…”	(Hadis-i	şerif)

	 Verilen	ayet	ve	hadisin	aşağıdaki	konulardan	hangileri	
ile	ilgili	olduğu	söylenebilir?

A)	İman	-	İbadet	ilişkisi	

B)	Ahlaklı	bireyin	özellikleri	

C)	İbadet	-	Ahlak	ilişkisi	

D)	İbadetlerin	temel	ilkeleri

E)	Dinin	hayat	üzerindeki	etkisi

4.	 Hilye-i	şerif,	Osmanlı	kültüründe	Hz.	Muhammed’in	(sav.)	
vasıflarından	bahseden	kitap	ve	levhaları	ifade	etmek	için	
kullanılan	bir	kavramdır.	Hz.	Peygamber’i	anlatan	ayet	ve	
hadislerin	yer	aldığı	bu	levhalarda	yazılar	Arap	harfleriyle	
en	 güzel	 şekilde	 yazılır,	 yazının	 çevresi	 ise	 altın	 ve	 yal-
dız	kullanılarak	değişik	motiflerle	bezenerek	en	güzel	şe-
kilde	 süslenirdi.	Günümüzde	de	hilye-i	 şerif	 levhaları	Hz.	
Peygamber’in	kelimelerle	tasvirinin	en	güzel	örnekleri	ola-
rak	varlığını	sürdürmektedir.

	 Metinde	verilen	bilgilere	göre,	hilye-i	 şerif	 levhaların-
da;	

I.			Hat,	

II.		Ebru,	

III.	Tezhip,

IV.	Minyatür,

	 sanatlarından	hangilerinin	kullanıldığı	söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I		 	 B)	I	ve	II			 C)	I	ve	III		
        		D)	II	ve	IV	 	 E)	I,	III	ve	IV
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5.	 (I)	Kıyamet;	 sözlükte	kalkma,	doğrulma,	dikilme,	ayak-
lanma,	 dirilme	 gibi	 anlamlara	 gelen	 bir	 kavramdır.	 (II)	
İslami	bir	terim	olarak	ise	dünyanın	bağlı	olduğu	kozmik	
sistemde	meydana	gelecek	değişim	sonucunda,	evren-
deki	düzenin	altüst	olması,	dünya	hayatının	son	bulma-
sı	ve	ölen	tüm	insanların	yaptıklarının	hesabını	vermek	
üzere	 diriltilecekleri	 zamana	 verilen	 isimdir.	 (III)	 Kıya-
metin	ne	zaman	kopacağı	sorusu	 tarih	boyunca	daima	
insanların	zihnini	meşgul	etmiştir.	(IV)	Ancak	bu	konuda	
Allah	 ve	 peygamberler	 dışında	 kimse	 kesin	 bir	 bilgiye	
sahip	 değildir.	 (V)	 Bilinen	 sadece	 şudur	 ki	 İsrafil	 adlı	
melek	sûr’a	ilk	defa	üflediğinde	kaçınılmaz	olan	gerçek-
le	tüm	insanlık	yüzleşecektir.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangisinde	
yanlış	bir	bilgi	verilmektedir?

	 A)	I		 	 B)	II		 	 C)	III		
 D) IV   E) V

6.	 Kuran’da	geçen	bazı	kavramların	kısa	tanımları	aşağıda-
ki	gibidir.

I.			Allah’a	karşı	sorumluluğun	bilincinde	olup	günahlardan	
kaçınmaktır.

II.		İşini	ve	emeğini	güzel	yapmaktır.

III.	Gösterişten	uzak	samimi	bir	yaşam	sürdürmektir.

IV.	İnkâr	karanlığından	iman	aydınlığına	çıkmaktır.

	 Buna	 göre,	 tanımı	 verilen	 kavramlar	 aşağıdakilerden	
hangisinde	doğru	bir	sıralamayla	verilmiştir?

             I       II            III               IV 

	 A)		Takva						 İhsan														İhlas										Hidayet

	 B)		İhlas														Salih	Amel									İhsan							 	Sırat-ı	Müstakim

	 C)		Salih	Amel						 İhlas		 								İhsan		 	Hidayet

	 D)		Takva						 İhsan														İhlas		 	Sırat-ı	Müstakim

	 E)			İhlas								 İhsan										Salih	Amel				Hidayet

7.	 Haksız	bir	saldırı,	yok	etme,	sömürme	ya	da	zulmetme	mü-
cadelesi	değil,	aksine	Müslüman’ın,	vatanında	şerefi,	kim-
liği	ve	özgürlüğüyle	var	olma;	 imanını,	bayrağını,	 istiklâlini	
ve	 haysiyetini	 muhafaza	 etme	 azmidir.	 Zulme	 ve	 zalime	
karşı,	bir	milletin	hukukunu	savunma	gayretidir.	Hakkı	tutup	
kaldırma,	yeryüzünde	barış,	huzur,	adalet	ve	 iyiliği	yayma	
gayesidir.	

 Bu	 parçada	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisine	 vurgu	
yapılmaktadır?	

A)	Takva		 B)	Cihat		 C)	İhlas		 D)	İhsan		 E)	Salih	amel	

8.  •	“Hakikatte	biz	insanı	katışık	bir	nutfeden	yarattık;	imtihan	
edelim	diye	onu	işitir	ve	görür	kıldık.”		(İnsân	suresi,	2.	ayet)	

	 •	“Biz,	kimlerin	daha	güzel	amel	edeceğini	deneyelim	diye	
yeryüzündeki	her	şeyi	oranın	süsü	yaptık.”	(Kehf	suresi,	7.	
ayet)

	 Verilen	ayetlerde	vurgulanan	ortak	husus	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A)	İnsanın	duyu	organları	ile	donatıldığı

B)	İnsanın	nasıl	yaratıldığı

C)	Allah’ın	kudretinin	sınırsız	olduğu	

D)	Dünyanın	insan	için	süslendiği	

E)	Dünya	hayatının	bir	amacı	olduğu	

9.	 Kur’an’ın	bazı	ayetlerinde	 ilk	bakışta	 tam	olarak	anlaşılma-
yan	ve	adına	mücmel	denilen	kapalı	ifadeler	yer	almaktadır.	
Örneğin	“Böylece	sizi	orta	bir	ümmet	yaptık	ki	insanlara	ör-
nek	olasınız...”	(Bakara	suresi,	143.	ayet)	ayeti	indiği	zaman	
Hz.	Peygamber	ayette	geçen	orta	kelimesinin	“ölçülü,	denge-
li”	anlamına	geldiğini	belirtmiştir.

	 Bu	durum	Hz.	Peygamber’in;

I.			tebliğ,

II.		tebyin,

III.	uyarıcı,

IV.	örnek	olma

	 görevlerinden	hangilerinin	kapsamına	girer?

	 	A)	Yalnız	I	 						B)	Yalnız	II		 											C)	I	ve	III

	 	 			D)	II	ve	IV		 									E)	III	ve	IV

10.	 Allah’ın,	sonsuz	ilim	ve	kudreti	 ile	yarattığı	evrene	kurmuş	
olduğu	sistem	belirli	kurallar	çerçevesinde	işlemektedir.	Bu	
konuda	Fetih	 suresi,	 23.	 ayette:	 “Bu,	Allah’ın	 öteden	 beri	
uygulanıp	 gelen	 kanunudur,	 Allah’ın	 kanununda	 bir	 deği-
şiklik	 bulamazsın.”	 buyrularak	 evrendeki	 düzen	 üzerinde	
Allah’ın	 hâkimiyetine	 vurgu	 yapılmaktadır.	Yaratılmış	 olan	
her	 varlık,	 bu	 sistemin	 işleyişi	 içerisinde	 yaşamını	 devam	
ettirir.	Bu	bağlamda	akıllı	bir	varlık	olarak	yaratılan	insan	bu	
düzeni	korumak	ve	devam	ettirmek	için	çalışmalı,	kendisine	
ve	çevresine	zarar	verici	tutumlardan	uzak	durmalıdır.

	 Bu	parçada	anlatılmak	istenen	kavram	aşağıdakilerden	
hangisidir?

	 A)	Tevekkül		

	 B)	Tefekkür		

	 C)	Habibullah		 		

	 D)	Kelamullah		 			

	 	E)	Sünnetullah
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11.	 Mevlana’nın	Yedi	Öğüdü

•	Cömertlik	ve	yardım	etmede	akarsu	gibi	ol.

•	Şefkat	ve	merhamette	güneş	gibi	ol.

•	Başkalarının	kusurunu	örtmede	gece	gibi	ol.

•	Hiddet	ve	asabiyette	ölü	gibi	ol.

•	Tevazu	ve	alçak	gönüllülükte	toprak	gibi	ol.

•	Hoşgörülükte	deniz	gibi	ol.

•	Ya	olduğun	gibi	görün,	ya	göründüğün	gibi	ol.

	 Bu	öğütler	İslam	dininde	yerilen	aşağıdaki	olumsuz	tutum	
ve	davranışların	hangisiyle	doğrudan	ilişkilendirilemez?

 A)	Irkçılık		 									B)	Kibir		 	 C)	Zulüm		
		 				D)	Riya		 							E)	Cimrilik

12.	 Dört	 Halife	 Dönemi’nde	 gerçekleşen	 fetih	 hareketleriyle	
Müslümanlar	özellikle	Hint	ve	İran	kültürüyle	karşılaştı.	Do-
ğal	olarak	Müslüman	toplumlarda	çok	çeşitli	kültürel	değer-
ler,	alışkanlıklar,	düşünce	ve	âdetler	ortaya	çıktı.	Fethedilen	
verimli	 topraklar	ve	elde	edilen	ganimetlerle	birçok	Müslü-
man	arasında	gösteriş,	savurganlık	ve	sefahat	yaygınlaştı.	
Hz.	Peygamber	 zamanındaki,	 savurganlıktan	 uzak,	müte-
vazı	hayat	tarzı	unutulmaya	yüz	tuttu.	Bu	duruma	tepki	ola-
rak	bir	kısım	Müslüman	da	züht	hayat	tarzına	yöneldi.

	 Metinde	 ulaşılan	 sonucu	 kendisine	 araştırma	 konusu	
yapan	İslami	disiplin	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	Fıkıh	

B)	Hadis

C)	Kelam

D)	Felsefe	

E)	Tasavvuf

2019	TYT
13. ”...	O	gaybı	da,	görünen	âlemi	de	bilendir.	O,	Rahman’dır,	

Rahîm’dir.	 O,	 kendisinden	 başka	 hiçbir	 ilah	 bulunmayan	
Allah’tır.	O,	mülkün	gerçek	sahibi,	kutsal	(her	türlü	eksiklik-
ten	uzak),	barış	ve	esenliğin	kaynağı,	güvenlik	veren,	göze-
tip	koruyan,	mutlak	güç	sahibi,	düzeltip	ıslah	eden	ve	diledi-
ğini	yaptıran	ve	büyüklükte	eşsiz	olan	Allah’tır.	Allah,	onların	
ortak	koştuklarından	uzaktır.	O,	yaratan,	yoktan	var	eden,	
şekil	veren	Allah’tır.	Güzel	isimler	O’nundur.	Göklerdeki	ve	
yerdeki	her	şey	O’nu	tesbih	eder.	O,	mutlak	güç	sahibidir,	
hüküm	ve	hikmet	sahibidir.”	(Haşr,	59:22-24)

	 Bu	 ayetlerde	 Allah’ın	 sıfatlarından	 hangisine	
değinilmemiştir?	

 A)	Kudret																				B)	İlim		 	 					C)Tekvin		
	 	 					D)	Beka		 	 E)Vahdaniyet

2020	TYT
14.	 Özel	yaşam,	kişinin	sadece	kendisine	ve	izin	verdiği	yakın-

larına	ait	olan,	yabancılarla	paylaşmak	istemediği	hayat	ala-
nıdır.	Özel	yaşamın	gizliliği,	temel	insan	haklarındandır.	Bu	
alanın	korunmasına	İslam	dini	de	ayrı	bir	önem	vermiş,	pek	
çok	ayet	ve	hadiste	özel	yaşamın	korunmasına	dair	husus-
lar	vurgulanmıştır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 ayet	 ve	 hadislere	 örnek	
verilemez?

A)	“Ey	iman	edenler!	Zannın	birçoğundan	sakının...	Birbiri-
nizin	kusurlarını	ve	mahremiyetini	araştırmayın.	Birbiri-
nizin	gıybetini	yapmayın....”	(Hucurat,	49:12)

B)	“Ey	 iman	edenler!	Evlerinizden	başka	evlere	 izin	alma-
dan,	seslenip	selam	vermeden	girmeyin.	Eğer	düşünür-
seniz	böyle	hareket	etmeniz	sizin	için	hayırlıdır...”	(Nur,	
24:27)

C)	 “Ey	 iman	edenler!	Size	bir	 fasık	 haber	 getirirse	 bilme-
yerek	 bir	 topluluğa	 zarar	 verip	 yaptığınıza	 pişman	 ol-
mamak	için	o	haberin	doğruluğunu	araştırın.”	(Hucurat,	
49:6)

D)	 “Kıyamet	 gününde	 insanların	 Allah	 nezdinde	 derecesi	
en	kötü	olanı,	karı	koca	sırrını	yayan	kimsedir.”	(hadis-i	
şerif)

E)	“Bir	kimsenin	evinin	içine	bakmak	hiç	kimseye	helal	de-
ğildir.”	(hadis-i	şerif)

2020	AYT
15. Kur’an-ı	Kerim’de;	Müslümanın	her	türlü	aşırılıktan	uzak,	öl-

çülü,	dengeli	bir	yol,	inanç	ve	yaşam	biçimini	benimsemesi	
gerektiği	vurgulanmaktadır.	Hz.	Muhammed	zamanında	ya-
şanan	bir	olay	da	bu	duruma	örnek	verilebilir:	Sahabilerden	
birinin;	çok	sevap	kazanmak	için	sürekli	namaz	kıldığı,	bir	
diğerinin	ise	sürekli	oruç	tutmak	üzere	yemin	ettiği	bilgisi	Hz.	
Muhammed’e	ulaşır.	O,	bu	durumdan	hiç	memnun	olmaz	
ve	söz	konusu	sahabilerin	yanına	giderek	“Ben	Allah’tan	en	
çok	korkanınızım.	Ama	ben	bazen	namaz	kılar	bazen	din-
lenirim,	bazen	oruç	tutar	bazen	de	yerim.”	der	ve	onların	da	
aşırıya	gitmekten	uzak	durmalarını	ister.

	 Bu	parçada	Hz.	Muhammed’in	eleştirdiği	 tutum	aşağı-
daki	kavramlardan	hangisiyle	ifade	edilir?

A)	Fitne		 	

B)	Haset		

C)	İfrat		 	

D)	İnkâr		 	

E)	Taassup
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. A

7. B

8. E

9. B

10. E

11. A

12. E

13. D

14. C

15. C


