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SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Bir keresinde Mekkelilerin ileri gelenlerinden biri olan Nadir adındaki bir kişi, Hz. Muhammed (s.a.v.) için olumsuz ifadeler kul-
lananlara “Küçüklüğünde aranızda en sevilen, sözüne en çok güvenilen ve en dürüst olan idi. Şimdi o daha olgun bir insan 
iken bunları nasıl söylersiniz?” demiştir.

Buna göre bu kişi Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Sıdk B) Fetanet C) Tebliğ D) İsmet

2. Peygamberler, Allah’ın insanlar arasından seçmiş olduğu özel kişilerdir. Tüm peygamberler, Allah’tan aldıkları ilahi emirleri ve 
ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar, gerek ibadetleri yaparak ve gerekse Allah’ın diğer emirlerini ye-
rine getirerek topluma örnek olmuşlardır.

Bu bilgiler dikkate alındığında peygamberler ile ilgili;

I. sıradan insanlar olmadıkları,

II. Allah’ın emirlerinin nasıl yaşanacağı konusunda rehber oldukları,

III. peygamberlerin uygulamalarının bulundukları toplumun tamamı tarafından kabul gördüğü

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
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3. • “Dedik ki... Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa 
zalimlerden olursunuz.”

(Bakara suresi, 35. ayet.)

• “…Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?..”

(A’râf suresi, 22. ayet.)

Bu ayetlerde sözü edilen peygamberle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmakla görevlidir.

B) Peygamberlik görevini çalışarak elde etmiştir.

C) Sahip olduğu özelliklerden biri fetanettir.

D) Hz. Âdem’den bahsedilmektedir.

4. 

Hangi namaz kılınacaksa onun için niyet edilir. Niyet ettikten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar ise 

omuz hizasına kaldırır ve “Allahuekber” diyerek namaza başlar. Daha sonra erkekler sağ eli, sol bileği kavrayacak 

şekilde göbek altında; kadınlar ise sağ eli, sol elin üzerine koyarak göğüs üstünde tutar. Ayakta iken “Sübhaneke” 

duası okunduktan sonra “euzü besmele”, Fatiha suresi ve kısa bir sure ya da birkaç ayet okunur. Sonrasında 

“Allahuekber” denilerek eller dizlere konularak eğilinir ve burada üç kez “Sübhane rabbiyel-azim” denir.

Bu metinde namazın kılınış şartlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Kıyam B) Kıraat C) Secde D) Rükû

5. “Namazı bitirince ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. Huzura kavuşunca da namazı 
dosdoğru kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”

(Nisâ suresi, 103. ayet.)

Bu ayette geçen altı çizili ifade için aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

A) Bayram namazı B) Yatsı namazı C) İkindi namazı D) Cuma namazı
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6. 

•  “...Namazı dosdoğru kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”
(Nisâ suresi, 103. ayet.)

•  “Secde, kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.”
(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadiste namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Günahların affedilmesine vesile olduğuna B) Ahlakın güzelleşmesini sağladığına

C) Toplumsal ilişkileri olumlu yönde etkilediğine D) İslam’da önemli bir yeri olduğuna

7. I. İnsanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulmalarını sağlamak

II. İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak

III. İnsanların ahirette hesap verirken “Bilmiyorduk, işitmedik.” gibi bahanelerinin önüne geçmek

IV. İnsanların dinî ve dünyevi sorumluluklarını ortadan kaldırmak

Yukarıdaki ifadelerden hangileri vahyin gönderiliş amaçları arasında yer alır?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II, III ve IV

8. 
“(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. (Ey mü’minler!) Size de nerede olusa-
nız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Za-
limlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.”

(Bakara suresi, 150. ayet.)

Bu ayet öncelikle namazın aşağıdaki farzlarından hangisi ile ilişkilendirilir?

A) Kâde-i âhire B) Kıraat C) İstikbâl-i kıble D) Necâsetten tahâret
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9. 
İbadetler yalnızca Allah rızası için yapılır. İslam’ın beş şartında bulunan ibadetlerin nasıl yapılacağı, hangi kurallara 

uyulacağı, bu ibadetlerin geçerliliği için nelere dikkat edilmesi gerektiği Kur’an ve sünnette açıklanmıştır. Bunlar, 

ibadetlerin daha çok şeklî yönü ile ilgilidir. Örneğin oruç ibadetinde “Yeme içmenin yasak olduğu zaman aralığında 

herhangi bir şey yiyip içmek orucu bozar.” kuralı oruçla ilgili şeklî bir kuraldır. Namaz içinse “Namazda iken rükû, secde, 

kıraat gibi rükünlerin yerine getirilmemesi durumunda namaz geçersiz olur.” kuralı, bu ibadete ilişkin şeklî bir şartı ifade 

eder. İbadetlerle ilgili şeklî şartların yanında en az bunlar kadar önemli olan başka bir husus daha vardır. O da yapılan 

ibadetin insanın ahlakına ve gündelik yaşantısına olumlu olarak yansımasının beklenmesidir. Namazla ilgili birçok 

ayette bu konu açıkça vurgulanır. ---- ayeti bu konuya örnek verilebilir.

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “…Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.”

(Rûm suresi, 18. ayet.)

B) “…Namazı dosdoğru kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”

(Nisâ suresi, 103. ayet.)

C) “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.”

(Tâhâ suresi, 14. ayet.)

D) “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıko-
yar...”

(Ankebût suresi, 45. ayet.) 

10. Yüce Allah, peygamberlere vahiylerin bazılarını sayfalar bazılarını ise kitaplar hâlinde göndermiştir. Kitap hâlinde 
olanlara “ilahi kitap”, sayfalar hâlinde olanlara ise “suhuf” adı verilmektedir.

Bu kitap ve suhuflarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. İsa’ya indirilen İncil, tahrif edildiği için İncil’in aslı günümüze kadar ulaşamamıştır.

B) Hz. Musa’ya indirilen kitap Zebur’dur.

C) Hz. İbrahim’e 10 sayfa indirilmiştir.

D) Hz. İdris’e 30 sayfa indirilmiştir.


