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1.

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireyin hayatına kattığı

4.

değerlerden biri değildir?
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Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur.
Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

A) Bilimsel araştırma yöntemlerinde bireye rehberlikte

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan)

bulunması.

göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”

B) İnsanı, aklını kullanmaya, düşünmeye teşvik etmesi.

(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

C) Toplumsal birlikteliği sağlıklı ilkeler etrafında güçlendir-

Bu ayetlerden;

mesi.

I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.

D) İnsanın anlam arayışında ona doğru bilgilerle yol göstermesi.

II. Araştırıldığında evrende bir düzen olduğu görülecektir.

E) İnsana sorumluluklarını hatırlatarak onun, davranışla-

III. Evrende görülen uyumluluk tek bir yaratıcının olduğunu

rında bilinçli olmasını sağlaması.

göstermektedir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

2.

A) Yalnız I

Bayrakla ilgili,

B) Yalnız II

I. Milli değerlerin başında gelir.

C) I ve III.

II. Şekil ve renklerin anlamları vardır.

D) II ve III.

III. Bir bakıma toplumsal hafızayı temsil eder.

E) I, II ve III.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II

5.

“Münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar. Hâlbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar

C) I ve III

namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisâ suresi,

D) II ve III

142. ayet)

E) I, II ve III

Bu ayette, münafıklarda olmadığı vurgulanan özellik
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi hem maddi hem de manevi

A) İhlas

temizliği birlikte vurgulamaktadır?

B) İffet

A) “Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddesir sure-

C) İrfan

si, 4 ve 5. ayetler)

D) İhsan

B) “...İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: Tavaf edenler,

E) İsâr

kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için
evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” (Bakara suresi, 125.
ayet)
C) “...Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için
korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa
ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah’adır.” (Fâtır suresi, 18. ayet)
D) “Hani (Allah)... sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı

6.

“De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı,
çok esirgeyicidir.” (Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdı-

A) Allah peygamberlerin ahlakını övmüştür.

rıyordu.” (Enfâl suresi, 11. ayet)

B) Hz. Peygamber İslam’ı yaşama konusunda örnektir.

E) “...İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde
namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları
sever..” (Tevbe suresi, 108. ayet)

C) Allah peygamberleri, mesajlarını iletsin diye göndermiştir.
D) Allah’ın sevgisini kazanmanın yolu Hz. Peygamberin
çağrısına uymaktır.
E) Hz. Peygamberin rehberliği olmadan İslam’ı doğru anlamak mümkün değildir.
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7.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın ana konularından inanç ile ilgilidir?
A) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (Ahzab suresi, 70. ayet)
B) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize
ibadet edin ki Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.” (Bakara suresi, 21. ayet)
C) “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman
edin. …” (Nisâ suresi, 136. ayet)
D) “Ölçtüğünüzde tam ölçün, doğru terazi ile tartın. Bu daha
hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.” (İsrâ suresi,

10. “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi
de O’nun (varlığının) kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi
düşünen kimseler için dersler vardır.” (Rum suresi, 21. ayet)
Bu

ayette

aileyle

ilgili

aşağıdakilerden

hangisi

vurgulanmaktadır?
A) İslam’ın evliliğe verdiği önem
B) Aile içi sağlıklı iletişimin gereği
C) Eşlerin birbiri üzerindeki hakları
D) Aile kurumunun temelinde yatan duygu
E) Huzurlu bir ailenin Kur’an’ı anlamaya katkısı

35. ayet)
E) “Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet
ederler.” (Müminûn suresi, 8. ayet)

11. İslam dini bilgiye önem verir ve insanları öğrenmeye teşvik
8.

I. Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları
II. İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler
III. Mutasavvıfların, Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam’ı
yayma çalışmaları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin, Türklerin
kitleler halinde İslamiyet’e girmelerine etki ettiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

eder. Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayette evrenin ve evrendeki
varlıkların yaratılışı, doğa olaylarının oluşumu, gök cisimlerinin hareketleri gibi konularda bilgi verilmektedir. İnsanın,
varlıkları incelemesi onlar ile ilgili araştırmalar yaparak daha
ayrıntılı bilgi edinmesi istenmektedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu paragrafta anlatılan
konuyla ilgili değildir?
A) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi,
9. ayet)
B) “… Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun.” (Enbiya suresi, 7. ayet)
C) “Oku. Yaratan rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı.” (Alâk suresi, 1. ayet)
D) “Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka tanrı
yoktur…” (En’âm suresi, 106.ayet)
E) “...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar...” (Fatır suresi, 28. ayet)

9.

Kur’an’daki ayetlerin çoğu, her insan tarafından okunduğunda anlaşılabilecek niteliktedir. Bunun yanında yoruma açık ve
mecaz anlamlar taşıyan ayetler de yer almaktadır. Bunlar da
uzmanların yapacağı ilmi çalışmalarla anlaşılabilirler. Bu nedenle İslam âlimleri Kur’an ayetlerinin doğru anlaşılması için
her dönemde çalışmalar yapmış ve bu amaçla Kur’an’ı doğru
anlama ve yorumlamaya dair birtakım ilkeler belirlemişlerdir.

12. Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve
sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili bir hüküm
bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorunlara İslam’a uygun
çözüm bulmak için elinden gelen gayreti göstererek bir görüşe ulaşır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Hz. Peygamberin açıklama ve uygulamalarına başvurmak

A) İçtihatla fetva arasındaki fark nedir?

B) Diğer kültürlerdeki inanç biçimlerini yoruma dâhil etmek

B) Yeni sorunların çıkma nedeni nedir?

C) Konuyla ilgili bütün ayetleri değerlendirmek

C) Dinî bir sorunu çözme yöntemi nedir?

D) Ayetlerin nüzul ortamını dikkate almak

D) Sahabenin sorun çözme yöntemi nasıldır?

E) Temel İslam bilimlerine vakıf olmak

E) Müçtehidin taşıması gereken nitelikler nelerdir?
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13. Tevekkül, her hususta Yüce Allah’a dayanmak ve güvenmektir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette tevekküle dikkat
çekilmekte ve Allah’a tevekkül edene Allah’ın yeteceği

15. •
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“İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak

veya ayakta durarak bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü
bize dua etmemiş gibi geçip gider.” (Yunus, 10: 12)

vurgulanmaktadır. Ancak tevekkül, herhangi bir çaba gös-

•

termeksizin işlerin peşinen Allah’a havale edilmesi olarak

bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde ‘Rabbim bana ik-

düşünülmemelidir. İnsan bir işi kurallarına uygun olarak

ram etti.’ der. Ama onu imtihan edip rızkını daralttığında ise

yapmalı, bu yolda sabır ve azimle çalışmalı, başarılı olabil-

‘Rabbim beni önemsemedi.’ der.” (Fecr, 89: 15-16)

mek için Allah’tan yardım istemeli ve O’nun kendisine yardım edeceğine inanmalıdır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu parçada vurgulanan tevekkül anlayışını yansıtır?
A) Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez.
B) Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.
C) Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil!
D) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
E) Allah dağına göre kar verir.

•

“İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda

“İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra,

kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, ‘Bu bana
ancak bilgimden dolayı verilmiştir.’ der.” (Zümer, 39: 49)
Bu ayetlerde insanla ilgili eleştirilen ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkiyüzlü davranmak.
B) İyiliği başa kakmak.
C) Nankörlük etmek.
D) Büyüklük taslamak.
E) Bencillik yapmak.
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14. İman, kalpte gerçekleşen ve özünde soyut olan bir olgudur;
onu görünür hâle getiren ibadetlerdir. Bununla birlikte ibadetin; sadece namaz, oruç ve hac gibi temel dinî vazifelere
indirgenmesi doğru değildir. Bir Müslümanın Allah’ın rızasını gözeterek yaptığı her türlü eylem, ibadet kapsamına
girer. Bu husus, Kur’an-ı Kerim’de “salih amel” kavramıyla
ifade edilmiş ve pek çok ayette iman ile ilişkilendirilmiştir.
Beyyine suresinde yer alan şu ayet bunun en güzel örneklerinden biridir: “İman edip, salih ameller işleyenler var ya;
işte onlar yaratılmışların en hayırlısıdırlar.” (98: 7)
Bu parçadan hareketle salih amelle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dindarlığın en ideal şeklidir.
B) Gayesi Allah’ın hoşnutluğunu elde etmektir.
C) Ahlaki olgunluğu hedeflemektedir.
D) İnancın varlığının ölçütüdür.
E) Geniş bir içeriğe sahiptir.
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

A

2.

E

3.

A

4.

E

5.

A

6.

D

7.

C

8.

E

9.

B

10.

D

11.

D

12.

C

13.

B

14.

D

15.

C
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