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Ders Uygulama Testi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Adı	 :	...................................

Soyadı	:	...................................

İnanç - I

1. “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğret-
ti. Sonra onları meleklere göstererek ‘Eğer doğru 
söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini 
bildirin.’ dedi. Melekler, ‘Seni bütün eksikliklerden 
uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bi-
zim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.’ dedi-
ler.”      

   (Bakara suresi, 31-32. ayetler.)

Bu ayetlerden çıkarılması gereken asıl mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meleklerin iradeleri kısıtlıdır.

B) İnsan, meleklerden sonra yaratılmıştır.

C) İnsanın bilgisi ile Allah’ın bilgisi bir değildir.

D) Allah her şeyi bilen ve yerli yerince yaratandır.

E) Melekler, sürekli Allah’ı tespih eder.

2. Akıl; insanları diğer canlılardan ayıran, sorumlu kı-
lan düşünme ve anlama melekesidir. Dinî açıdan 
mükellef kılınmanın ön şartı akıl ve irade sahibi 
olmaktır. İslam dininde bilginin kaynaklarından en 
önemlisi akıldır. 

Bu parçanın ana düşüncesini en iyi açıklayan 
hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Şifa bu-
luncaya kadar akıl hastasından, buluğ çağına 
erinceye kadar çocuktan ve uyanıncaya kadar 
uyuyandan.”

B) “Ancak iki kişiye haset (gıpta) edilir. Bunlar Al-
lah’ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda 
harcayan kimse ile Allah’ın kendisine (ilim ve) 
hikmet verdiği ve ona göre karar verip onu baş-
kalarına da öğreten kimsedir.”

C) “Hâkim, hüküm verirken içtihat eder (gücü nis-
petinde çaba sarf eder) de sonunda isabetli 
karar verirse iki sevap kazanır. Eğer içtihat eder 
(gücü nispetinde çaba sarf eder) de sonunda 
hata ederse bir sevap kazanır.”

D) “Hikmetli söz, müminin yitiğidir, onu nerede bu-
lursa onu öğrenmeye ve uygulamaya en layık 
olan da odur.”

E) “İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bunların 
kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır: sağlık ve 
boş vakit.”

3. İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi 
bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden et-
kilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini 
koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri ayırabilmesi 
ve hayrı tercih etmesi ancak bu akıl sayesinde ger-
çekleşir. Bu kavramın Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-
lerde geçen fıtrat kavramı ile yakın ilişkisi vardır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahse-
dilmektedir?

A) Nesnel akıl B) Selim akıl

C) Gündelik akıl D) Nazari akıl

E) Felsefi akıl

4. “Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz 
şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında 
hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler) yalnız 
zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Ant ol-
sun ki kendilerine, Rabb’leri katından yol gösterici 
gelmiştir.”  

(Necm suresi, 23. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabi-
lir?

A) Peygamberlerin görevi apaçık tebliğdir.

B) Allah’ın isimleri bütün isimlerin üstündedir.

C) Allah peygamberleri ile insanlara uyarılarda bu-
lunmuştur.

D) Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. 

E) Sorgulamadan kabullenmek hatalara sebep 
olur.

5. İnsanı insan yapan, onun her türlü aksiyonlarına 
anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında insa-
nın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağ-
layan akıldır. Kur’an-ı Kerim’de, eşyadaki nizamı 
anlama gücüne sahip olan akla, aynı zamanda 
ilahi hakikatleri sezme, anlama ve onların üze-
rinde düşünüp yorum yapma görev ve yetkisi de 
verilmiştir ancak aklın tek başına bilgi edinmesinin 
mümkün olmadığı alanlar ve konular da vardır.

Buna göre aklın yetersiz kaldığı alan aşağıda-
kilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Semavat B) Hasenat C) Sadık haber

D) Gayb E) Tefsir
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6. Haber, meydana gelmiş veya gelecek olayları bil-
diren ve tabiatı itibarıyla doğru ile yanlış olma ihti-
mali olan söze denir. Bir haberin bilgi ifade etmesi 
ya da güvenilir olması gerçeğe uygun olmasına 
bağlıdır. İslam düşüncesinde haberin bilgi kayna-
ğı olarak tartışılmaz bir yeri vardır ancak İslam’a 
göre bilgi edinme yollarından biri olan haber, sadık 
haberdir. Dinin ilkeleri tamamıyla sadık haberlerle 
gelen bilgilere dayanır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam di-
ninde sadık haberdir?

A) Kelam - Hadis 

B) Sünnet - Fıkıh

C) İcma - Kıyas 

D) Vahiy - Mütevatir haber

E) Hasen hadis - Sahabilerin icmaı

7. İnsan, herhangi bir eksiklik ve kusuru bulunmayan 
duyularla elde ettiği verileri aklıyla işleyip değer-
lendirerek bilgi üretir. İnsan aklı ile bilir, bilgiyi kav-
rar, uygular, analiz eder, yeni bilgiler üretir ve de-
ğerlendirmeler yapar ancak aklın bu kadar önemli 
olmasıyla birlikte aklı örten, düşünceyi yanıltan 
etkenler de söz konusudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünceyi 
yanıltan bu etkenlerden biridir?

A) Fıtrat B) Taklit C) Eğitim

D) Benlik E) Gözlem

8. Peygamberler masumdurlar. Allah’tan aldıkları vah-
yi insanlara doğru bir şekilde aktarırlar. Bu konuda 
korunmuşlardır, vahyi aktarmada herhangi bir hata 
içine düşmezler. Peygamberlikten sonra bilerek 
kasten günah işlemeleri mümkün değildir.

Bu parçada peygamberlerin aşağıdaki nitelik-
lerinden hangisine dikkat çekilmektedir?

A) Sıdk B) Emanet C) Fetanet 

D) İsmet E) Beşir

9. “Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını 
görecek. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmış-
sa onun karşılığını görecektir. ” 

(Zilzal suresi, 7-8. ayetler.)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok 
ilişkilendirilebilir?

A) Kaza ve kader B) Tevekkül

C) İrade ve sorumluluk D) Ecel ve ömür

E) İnsan ve akıl 

10. İslam’daki bilgi kaynaklarından bazıları aşağıda 
verilmiştir.

I. Vahiy ve peygamberlerden gelen haberlerin 
tümüdür.

II. Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliği-
ni kaybetmemiş bulunan işitme, görme, koku 
alma, tatma ve dokunma duyularıdır.

Bu tanımların isimleri aşağıdakilerin hangisin-
de doğru sıralanmıştır?

I II
A) Sadık haber Mütevatir haber

B) Selim akıl Sadık haber

C) Mütevatir haber Salim duyular

D) Sadık haber Salim duyular

E) Salim duyular Selim akıl

11. Allah’ın emir ve nehiylerini insanlara peygamber-
ler ulaştırır. Bu anlamda Allah ile insanın ilişkisi 
peygamberler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Pey-
gamberlerin Yüce Allah’tan aldıkları ilahi mesajı 
tam ve eksiksiz bir şekilde insanlara iletmeleri on-
ların en temel görevidir.

Bu parçada peygamberlerin aşağıdaki özellik-
lerinin hangisinden söz edilmiştir?

A) Fetanet B) İsmet C) Tebliğ

D) Emin E) Sıdk
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Adı	 :	...................................

Soyadı	:	...................................

İnanç - II

1. “Ey Resul! Kalpleri iman etmediği hâlde ağızla-
rıyla ‘inandık’ diyen kimselerden ve Yahudilerden 
küfür içinde koşuşanların hâli seni üzmesin. Onlar 
durmadan yalana kulak verirler ve sana gelmeyen 
(bazı) kimselere kulak verirler, kelimeleri yerlerin-
den kaydırıp değiştirirler…” 

(Maide suresi, 41. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır? 

A) Hz. Muhammed bizler gibi bir insandır.

B) İslam dinine en çok düşmanlık besleyenler, Ya-
hudilerdir.

C) İman etmenin temel esası kalp ile tasdik et-
mektir.

D) Salih amel olmadan imanın kemali söz konusu 
olamaz.

E) Yahudiler, kendilerine gelen kutsal kitabı değiş-
tirmişlerdir.

2. İslam ilim anlayışında, bilgi tespit edilebilir ve baş-
kalarına aktarılabilir olmalıdır. Bizi bilgiye ulaştıran 
kaynakların güvenilir oluşu, elde edilen bilginin de-
ğerini ve geçerliliğini belirler. Unutulmamalıdır ki 
herkes için bağlayıcılığı olmayan bilgi kaynakları 
da vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bilgi kaynakla-
rından biri değildir?

A) İlham B) Selim akıl C) Rüya 

D) Sezgi E) Keşif

3. “Biz onun için iki göz, bir dil ve iki kulak var etmedik 
mi? Biz ona eğri ile doğru iki yolu göstermedik mi?” 

(Beled suresi, 8-10. ayetler.)

Bu ayette altı çizili bölüm aşağıdaki doğru bil-
giye ulaşma yollarından hangisine işaret et-
mektedir?

A) Salim duyular B) Sadık haber

C) Vahiy D) Salim akıl

E) Sezgi

4. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çün-
kü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu 
araştırmayın…” 

(Hucurat suresi, 12. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat çe-
kilmektedir?

A) Bilginin yazılı olmasına

B) Bilginin muhafazasına

C) Bilgiyi sevmeye

D) Bilginin objektif olmasına

E) Bilginin faydasına

5. Üsâme b. Zeyd bir gazvede yakaladığı adamı şe-
hadet kelimesini söylemesine rağmen öldürmüş ve 
bunu gazve dönüşünde Hz. Peygamber’den övgü 
bekleyerek aktarmıştı. Hz. Peygamber Üsâme’ye 
şöyle dedi: “Öldürdüğün adam doğru mu yoksa ya-
lan mı söylüyordu, kalbini yarıp baktın mı?”

Bu olayda iman ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si vurgulanmaktadır?

A) İmanın oluşumu

B) İman-tasdik ilişkisi 

C) İman-amel ilişkisi

D) İman-bilgi ilişkisi

E) İman-ikrar ilişkisi

6. Tevhit; Allah’ın zatında, sıfatlarında, mabud olu-
şunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla ka-
bul etmek demektir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevhit inan-
cı ile ilgili doğru bir yargı değildir?

A) O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır.

B) İbadet edilmeye layık tek varlık Allah’tır. 

C) İman esaslarının temelini tevhit inancı oluştu-
rur. 

D) Allah’ın zatında ve fiillerinde ortağı yoktur.

E) Tevhidi zedeleyen en büyük günah, bir cana 
kıymaktır.
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7. Allah inancı, insanda doğuştan var olan bir özellik-
tir. Bu yüzden ilahi bir varlığa inanmak, bir inanca 
sahip olmak insanın temel özelliklerinden biridir. 
İnsan sürekli olarak varlık ve olaylar hakkında dü-
şünerek içinde bulunduğu ortamı anlamaya çalışır. 
Böylece o tabiata hâkim olan, kudret sahibi bir ya-
ratıcı fikrine kolayca ulaşır. Bu nedenle tarih bo-
yunca tüm toplumlarda bir yaratıcı fikrinin olduğu 
görülür.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle ifade edilir?

A) Benlik B) Fıtrat C) Cüz’i irade 

D) İhsan E) Akıl

8. “O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. 
Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygun-
suzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 
bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar 
tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmak-
tan) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.” 

(Mülk suresi, 3-4. ayetler.)

Bu ayetler Allah’ın varlığını kanıtlayan aşağı-
daki delillerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Hudus delili B) İmkân delili

C) Fıtrat delili D) Gaye ve nizam delili

E) Dinî tecrübe delili

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esasları-
nın özellikleri arasında yer almaz?

A) İslam inanç esasları insan ürünü değil, vahiy 
kaynaklıdır.

B) İnanç esasları bir bütündür, bölünme ve parça-
lanma kabul etmez.

C) İslam’ın inanç esasları dogmatiktir. İnsanlar 
tarafından sorgulanmadan bir gerçek olarak 
kabul edilmelidir.

D) İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişi-
lerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir.

E) İslam inanç esasları dengeyi esas alır. Ebedî 
kurtuluş için korku ve ümit arasında dengeli bir 
hayatı tavsiye eder.

10. İman, Allah’ın bir ve tek olduğuna ihlasla inanıp Hz. 
Muhammed’in peygamberliğini kabul etmek, onun 
Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak 
ve bunlara teslim olmak demektir. İman eden kim-
se Allah ve Resulü’nün ortaya koyduğu ölçülerde 
iman etmek zorundadır. Allah katında imanın ahi-
ret yurdunda kurtuluşa vesile olabilmesi için bazı 
şartlar vardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi imanın ge-
çerli olmasının şartları arasında gösterilemez?

A) İman, son nefeste veya ihtimallerin tükendiği 
ümitsizlik anıyla sınırlı olmamalıdır.

B) İman eden bir kişi, kesin inanç esaslarını veya 
herhangi birini inkâr etmemelidir.

C) İslam’ın inanç ve ibadetleri arasında hiçbir 
ayrım yapılmadan kabul edilmelidir.

D) İlahi emir ve hikmet gereği dinî esasların hepsi 
severek ve isteyerek yerine getirilmelidir.

E) İman edilecek ilkeler önce anne babadan taklit 
yoluyla öğrenilmelidir.

 

11. “Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündü-
zün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda 
veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden 
gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü hâldeki 
toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit 
canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök ara-
sında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirme-
sinde düşünen bir toplum için birçok deliller vardır.” 

(Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayet aşağıdaki inanç esaslarından hangi-
siyle daha çok ilgilidir?

A) Allah’a iman B) Ahirete iman

C) Meleklere iman D) Peygamberlere iman

E) Kaza ve kadere iman
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İnanç - III

1. Allah inancı insanların kalplerine yerleşip kuvvetle-
nince onların davranışlarını etkiler. 

Buna göre Allah inancıyla ilgili,

I. İnsanın anlam arayışına bir cevaptır.

II. İnsanın dünyaya bakışını değiştirir.

III. Ahlaki değerlere kaynaklık eder.

IV. İnsanın cezayi ehliyetine mani olur.

yargılarından hangileri doğru kabul edilebilir?

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

D) I, II ve III E) II, III ve IV

2. Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) anlatıyor: Resulullah’a 
(s.a.v.) “Allah katında en büyük günah nedir?” diye 
sordum. “Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’ın bir 
dengi olduğunu iddia etmendir.” cevabını verdi. 

(Hadis-i şerif)

Bu hadiste aşağıdakilerin hangisinden sakınıl-
ması istenmiştir?

A) Fitne B) Gıybet C) Şirk

D) Suizan E) Haset

3. “... Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar 
derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç 
sahibidir, çok bağışlayandır.” 

(Fâtır suresi, 28. ayet.)

Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine örnek 
olabilir?

A) İman bilgi ilişkisine B) İman tasdik ilişkisine

C) İman ikrar ilişkisine D) İman amel ilişkisine

E) İman ihlas ilişkisine

4. Hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve mane-
vi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak 
başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp 
güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmaktır. 
Müslümanların kadere olan inançlarının tabi bir 
sonucudur. 

Bu parçada hakkında bilgi verilen kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül B) Tefekkür C) İhsan 

D) Tevhit E) İslam

5. Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da 
bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Al-
lah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delil-
den hareketle Kur’an-ı Kerim’de canlı cansız bütün 
kâinatın kendi kendine var olamayacağı dile ge-
tirilmekte böylece insan hem kendisi hem de dış 
dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir.

Bu parçada Allah’ın varlığını kanıtlamak için 
kullanılan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmkân delili B) Hudus delili

C) Düzen delili D) Hikmet delili

E) Fıtrat delili

6. İslamiyet, Allah’ın isim ve sıfatları konusuna ayrı 
bir önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın gü-
zel isimlerinin bulunduğu, ona bu isimlerle dua, ni-
yaz ve ibadette bulunulması gerektiği belirtilmiştir. 
Nitekim kâinat ve içindekiler Yüce Allah’ın isim ve 
sıfatlarının tecellisidir. 

Bu parçadan hareketle Allah’ın güzel isimleri 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Edille-i Şeriyye B) Hilye-i Şerif

C) Esmayıhüsna D) Esatirü’l Evvelin 

E) Ef’ali Mükellefin

7. İlk mevcut (Allah), diğer bütün varlıkların mevcu-
diyetlerinin ilk sebebidir ve bütün eksikliklerden 
uzaktır. Ondan başka varlıklarda eksiklikler var-
dır. Buna karşılık onun hiçbir eksiği yoktur. Onun 
varlığı, varlıkların en üstünü ve ilkidir. Onun varlı-
ğından daha mükemmel ve daha önce bir varlığın 
bulunması mümkün değildir. O, varlığa ait üstünlük 
bakımından en yüce noktada, varlığa ait mükem-
mellik bakımından en yüksek mertebededir. Bu 
yüzden onun varlığına ve cevherine yokluk şüphe-
sinin karışması mümkün değildir.

Farabi’nin bu düşüncesi Allah’ın varlığını ka-
nıtlamak için kullanılan aşağıdaki delillerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Gaye ve nizam delili B) İlk muharrik delili

C) Ekmel varlık delili D) Dinî tecrübe delili

E) Fıtrat delili



8. “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. An-
cak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zâtı bâki ka-
lacaktır.” 

(Râhmân suresi, 26-27. ayetler.)

Bu ayetlerde Yüce Allah’ın aşağıdaki zati sıfat-
larından hangisi açıklanmaktadır?

A) Beka 

B) Kıyam bi nefsihi

C) Vahdaniyet

D) Muhalefetün li’l-havadis

E) Kıdem

9. “Eğer yerde ve gökte ondan başka tanrılar olsaydı 
ikisi de bozulurdu.”

 (Enbiyâ suresi, 212. ayet.)

Bu ayet Allah’a ait aşağıdaki sıfatlardan hangi-
siyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Hayat B) Basar 

C) Kıdem D) Vahdâniyet 

E) Muhalefetün li’l-havadis

10. “Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. 
Kim de zerre miktarı bir kötülük yaparsa karşılığını 
görür.” 

(Zilzal suresi, 7-8. ayetler.)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Dünya ahiretin tarlasıdır.

B) Allah adildir, hiç kimseye haksızlık yapmaz.

C) İyiliklerin ve kötülüklerin az olması kişinin dik-
katinden kaçabilir.

D) İnsan, dünya hayatında yaptıklarının karşılığını 
ahirette görecektir.

E) İnanan kimseler dünya ve ahiret mutluluğu için 
çalışmalıdır.

11. “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde 
arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle 
ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hâkimdir.” 

(Şura suresi, 51. ayet.)

Bu ayette Yüce Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kelam B) Semi C) İlim 

D) Beka E) Kıdem

12. “Hani, Rabb’in meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk 
yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa 
biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis 
ediyoruz.’ demişler. Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi 
bilirim.’ demişti.”   (Bakara suresi, 30. ayet.)

Bu ayetten meleklerin özellikleri ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Nurdan yaratılmış varlıklardır.

B) Erkeklik ve dişilik özelliği yoktur.

C) Allah’a her zaman ibadet hâlindedirler.

D) Yorulma, usanma gibi bedensel özelliklerden 
arınmışlardır.

E) Allah’ın emriyle çeşitli şekillere girebilmektedir-
ler.

13. Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde meleklerin 
varlığına inanmak, iman esasları içinde sayılmak-
tadır. Melekler, Allah tarafından yaratılan, çeşit-
li şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme 
özelliğine sahip ancak iyi nitelikte işler yapabilen, 
erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a 
itaatten ayrılmayan nurani varlıklardır. Bu nedenle 
meleklerin kendilerine has birtakım görevleri var-
dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görevler arasında 
sayılamaz?

A) Peygambere salat ve selam getirmek

B) İnsanlara dünyada hayır duada bulunmak

C) Yüce Allah’ı hamd ile yüceltmek ve onu gece 
gündüz takdis etmek

D) Peygamberlere ve müminlere manevi destek 
olmak

E) Küçük çocuklar için Yüce Allah’tan bağışlanma 
dilemek

İnanç - III
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Adı	 :	...................................

Soyadı	:	...................................

İnanç - IV

1. Yüce Allah, insanı yeryüzünde halifesi kılmak-
la onu diğer yaratıklar arasında farklı bir konuma 
yerleştirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanın evrende 
başıboş, kendi hâline terk edilmediği ve ona kul-
luk görevinin yüklendiği belirtilir. Bunun yanında 
insanın birtakım zaaflarına da işaret edilerek be-
şerî özellikler ve sosyal şartlar karşısında kişinin 
değişik tutumlar sergileyebileceği gerçeğine dikkat 
çekilmektedir. Bütün bunların hedefi, ----

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir?

A) insanın diğer varlıklardan üstün olarak yaratıl-
dığını ortaya koymaktır.

B) Allah’ın evreni ve içindekileri insan için yarattı-
ğını göstermektir.

C) insanın nübüvvete olan fıtri ihtiyacının temelle-
rini ortaya koymaktır.

D) insanların bu dünyada iyilik ve güzellik içinde 
yaşamalarını istemektir.

E) iman esaslarının bir bütün olarak kabul edilme-
sini sağlamaktır.

2. Peygamberlik, Yüce Allah’ın kulları arasından seç-
tiği insanlara lütfettiği manevi bir görevdir. Bu ne-
denle insanların kendi istek ve çabalarıyla bu gö-
revi elde etmeleri mümkün değildir. Peygamberler 
Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği 
birer tebliğci ve uyarıcıdırlar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygam-
berlerin görevlerinden biri değildir?

A) Allah’ın bildirdiği mesajları insanlara aktarmak

B) Kendilerine gelen vahiyleri insanlara açıklamak

C) Kendilerinden önceki peygamberlerin hayatla-
rını anlatmak

D) Allah’ın izniyle inanmayanlara karşı Allah’ın ya-
rattığı mucizeleri göstermek

E) Tebliğ ettikleri hususları bizzat hayatlarında uy-
gulayarak insanlara örnek olmak

3. “Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüp-
hesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret var-
dır. Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlar-
dan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak 
üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. 
Allah, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye hak-
kıyla gücü yetendir.”   (Nur suresi, 44-45. ayetler.)

Bu ayetlerde Allah’a ait aşağıdaki sıfatlardan 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) İrade B) Kudret C) Semi

D) Kelam E) Kıdem   

4. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Yüce Allah’ın 
“tasvir”i değil “tavsif”i yapılmıştır. Tasvir “suretlen-
dirmek, şekillendirmek” anlamına gelir ve bir şeyin 
zihinde çeşitli şekillerde canlandırılması için an-
latımlarda bulunmayı ifade eder. Yüce Allah için 
böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle 
konu ile ilgili Kur’an’da, “Hiçbir şey onun benzeri 
değildir.” buyrulmaktadır.    (Şûrâ suresi, 11. ayet.)

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir?

A) Zatî sıfatlar B) İsmi Azam    

C) Subuti sıfatlar D) Esmayıhüsna     

E) Haberi sıfatlar 

5. “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) 
hakkında şüphede iseniz haydi onun benzeri bir sure 
getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah’tan 
başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, 
yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- 
o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. 
O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.” 

(Bakara suresi, 23-24. ayetler.) 

Bu ayetlerden çıkarılacak sonuç aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

B) Kur’an-ı Kerim surelerden meydana gelmekte-
dir.

C) Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlar olacaktır.

D) Herkes cehenneme girecektir.

E) Kur’an-ı Kerim hem söz hem de mana yönün-
den mucizedir.



İnanç - IV

6. Ahiret hayatının mahiyeti ve ahiretteki durumlar, 
duyular ötesi ve gayba ait konular olduğu için göz-
lem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla 
açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağı vahiydir. 
Bunun yanında sağlıklı düşünebilen insan, ahiret 
hayatının varlığını tabi bir şekilde kabul eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi selim akıl 
sahibi bir insanın ahiret hayatına inanması için 
delil olarak gösterilemez?

A) İnsandaki adalet duygusu

B) İnsandaki sorumluluk duygusu

C) İnsanın ebedîlik duygusu

D) Her kavme peygamber gönderilmesi

E) İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmayışı

7. Onlar inanmadıkları hâlde inandıklarını söyleye-
rek Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışan an-
cak farkına varmadan kendilerini aldatan ikiyüzlü, 
kalplerinde hastalık bulunan, azgınlıkları içinde 
bocalayıp duran, Allah’ın kalplerini mühürlediği ve 
nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Yalnızca 
menfaatleri söz konusu olduğunda Hz. Peygam-
ber’in ve inananların yanında yer alırlar. Kötülüğü 
emredip iyiliği yasaklar ve cimrilik ederler. Onlar 
Allah’ı, Allah da onları unutmuştur. 

Bu parçada bahsedilen inanç grubu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kâfirler B) Müşrikler C) Münafıklar

D) Muhacirler E) Murakıplar

8. “Nihayet onlardan birine ölüm gelince ‘Rabb’im! 
Beni dünyaya geri gönder ki terk ettiğim dünya-
da salih bir amel yapayım.’ der. Hayır! Bu sadece 
onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların 
arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam 
edecek, dönmelerine engel) bir perde vardır.” 

(Müminun suresi, 99-100. ayetler.)

Bu ayetlerde ahiret hayatının aşağıdaki aşama-
larından hangisine değinilmektedir?

A) Ba’s B) Berzah C) Kıyamet

D) Mahşer E) Mizan

9. Muâz b. Cebel, Hz. Peygamber’e “Cennete girebi-
leceğim bir işi bana söyler misin?” demiş, bu soruyu 
çok beğenen peygamber efendimiz ona “Bak sen! 
Aferin sana! Sen bana önemli bir soru sordun fa-
kat bu iş Allah’ın hayır murat ettiği kişiye kolaydır.” 
buyurduktan sonra, “Allah’a ve ahiret gününe iman 
eder, namaz kılar, yalnızca bir olan Allah’a kulluk 
eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, ölünceye kadar 
da bu hâl üzere kalırsın.” diyerek mukabelede bu-
lunmuştur.

Bu parçada vurgulanan en kapsamlı yargı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrardır.

B) Cennete götüren ameller, ona talip olanlar için 
kolaydır.

C) Allah’a ortak koşmadan ölen herkes cennete 
gidecektir.

D) Allah’a ve ahirete iman, iman esaslarının en 
önemli olanlarıdır.

E) Cennet, inancın davranış olarak hayata yansı-
masıyla mümkündür.

10. Yüce Allah’ın yoktan var ettiği, kendi ruhundan 
üflediği, yeryüzünde halife kıldığı ve tüm melek-
lerden ona secde etmelerini istediği insanın yok 
olmayıp ona dönmesi, insanın yaratılmasındaki 
hikmetin gereğidir. Yaratılışındaki bu hikmeti unut-
mayan, insan olma şuurunu yitirmeyen bir kişinin 
ruhunu adil bir yargılama ve eksiksiz bir karşılık 
göreceği duygusundan başka hiçbir şey tam ma-
nasıyla tatmin edemez.

Bu parçada aşağıdaki temel inanç esaslarının 
hangisinden söz edilmiştir?

A) Allah’a iman B) Ahirete iman

C) Meleklere iman D) Peygamberlere iman

E) Kitaplara iman
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İbadet - I

1. Düşünceden eyleme çıkmamış olan iman, mey-
vesiz bir ağaca benzer. Bu yüzden inanç yalnızca 
kalpte yaşatılabilecek basit bir duygu değildir. Sa-
lih amel ve güzel ahlakla bezenmemiş iman, topra-
ğa dikilip bakımı yapılmamış bir fidan gibidir. Gü-
neşten ısı, gülden koku beklendiği gibi iman eden 
kimseden de ibadet etmesi beklenir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) İmanın merkezi kalptir, devamı ibadettir.

B) İman, ibadetlerle desteklenmelidir.

C) Salih amel, imanı koruyan en önemli işlerden 
biridir.

D) İman ehlinin ibadetten uzak olması düşünüle-
mez.

E) İbadetlerin kabul olması, iman şartına bağlı de-
ğildir.

2. “İnkâr edenlere gelince onların amelleri, ıssız çöl-
lerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder 
nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey 
bulamamış, üstelik yanı başında da (inanmadığı, 
kendisinden sakınmadığı) Allah’ı bulmuştur; Allah 
ise onun hesabını tastamam görmüştür. Allah he-
sabı çok çabuk görür.” 

(Nur suresi, 39. ayet.)

Bu ayetten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ın her şeye gücü yeter.

B) İnkâr edenler Allah’a zarar veremezler.

C) İmansız ibadetin Allah katında bir faydası ol-
mayacaktır.

D) İnsanın en temel sorumluluğu yaratıcısını tanı-
maktır.

E) İnsana, iman ile salih amelden daha çok yakı-
şan bir şey yoktur.

3. “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tes-
bih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey 
yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. 
O, halimdir, bağışlayıcıdır.” 

(İsra suresi, 44. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Kur’an’a göre ibadet sadece insana mahsus bir 
eylem değildir.

B) Evrendeki her şey insan için yaratılmıştır.

C) İbadetin zikir, fikir ve şükür olmak üzere üç bo-
yutu vardır.

D) Evrenin yaratılışını tefekkür etmek ibadet sayı-
lır.

E) Allah kullarına karşı son derece merhametlidir.

4. Oruç, İslam’a göre akıllı ve ergenlik çağına gelmiş 
Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu ibadet-
lerden biridir. Ramazan ayında oruç tutmak bütün 
Müslümanlara farzdır ancak İslam dini, insandan 
gücünün yetmeyeceği veya onu önemli sıkıntılara 
düşürecek görevler istemez. 

İslam’ın bu ilkesine göre;

I. yolculuk,

II. işsizlik,

III. öğrencilik,

IV. yaşlılık,

V. hamilelik

durumlarından hangileri Ramazan ayında oruç 
tutmamaya izin verilen hâller arasında yer al-
maktadır?

A) Yalnız IV B) Yalnız V

C) I, II ve III D) I, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V 



İbadet - I

5. “Hepiniz her gün her bir eklemi karşılığında bir sa-
daka (borcu) bulunarak sabahlar. (Kişinin kıldığı) 
her namaz kendisi için bir sadakadır. (Tuttuğu) her 
oruç bir sadakadır. (Yaptığı) her hac bir sadakadır. 
Her tesbih bir sadakadır, her tekbir sadakadır.”  

(Hadis-i şerif)

Bu hadis-i şeriften çıkarılacak en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka, İslam dininin en önemli ibadetidir.

B) Her insan hayatı boyunca sadaka ile mükelleftir.

C) İbadet, Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır.

D) Her ibadetin özünde iyilik vardır.

E) Sadaka çeşitleri sünnet ile sınırlandırılmıştır.

6. Kur’an’da ilke olarak ve özet bir ifadeyle emredi-
len ibadetler Hz. Peygamber tarafından ayrıntılı 
şekilde açıklanmış, uygulanmış ve onun öğrettiği 
tarzda ifa edilmeye başlanmıştır. Bu nedenledir ki 
Kur’an’da emredilen ve Hz. Peygamber tarafından 
açıklanıp gösterilen şeklin dışındaki ibadet tarzları 
dinimizce makbul değildir.

Buna göre Hz. Peygamber’in sünnetinde bu-
lunmayan herhangi bir davranış aşağıdakiler-
den hangisiyle ifade edilir?

A) Fitne B) Bidat C) Şirk

D) Haset E) Zulüm

7. “Sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et.” 

(Hicr suresi, 99. ayet.)

Bu ayette ibadet ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi vurgulanmaktadır?

A) Allah için yapılması 

B) İhlas ile yerine getirilmesi 

C) Sürekli olarak yerine getirilmesi

D) Her yerde yapılabiliyor olması 

E) İnsanın yaratılış amacı olması

8. İslam dininde ibadet, kulun yaratıcısına olan gö-
revlerini, onun rızasını kazanmak amacıyla ayet ve 
hadislerde gösterildiği şekilde yerine getirmesidir.

Buna göre ibadet ile ilgili,

I. Allah’ın emrini yerine getirmektir. 

II. İnsanın yaratılış gayesini gerçekleştirmesidir.

III. Yaratıcıya karşı şükretmektir.

IV. İnsanların dayanışmasıdır.

V. Hayatın başından sonuna kadar insanın so-
rumluluğudur.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve IV E) IV ve V

9. İbadet kavramını dar ve geniş anlam olarak ikiye 
ayırmak gerekir. İbadet dar anlamı ile namaz kıl-
mak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek-
tir. Geniş anlamda ibadet, Allah’ın rızasını kazan-
mak için fert ve toplum yararına yapılan her türlü 
faydalı ve hayırlı davranışı ifade etmektedir.

Buna göre ibadetin geniş anlamda kullanımı 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edi-
lebilir?

A) Sadakayı cariye B) Salih amel

C) Ef’ali mükellefin D) Kurbet

E) İtaat

10. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, ha-
yatım ve ölümüm âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” 

(En’âm suresi, 162. ayet.)

Bu ayette ibadetlerle ilgili vurgulanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niyet B) Tevekkül C) Takva

D) Adalet E) Sünnete uygunluk
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1. “Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini gü-
zelleştirirse yaptığı her iyilik onun için on katından 
yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır...”  

(Hadis-i şerif)

Bu hadis-i şerifin ibadetle ilgili aşağıdaki temel 
ilkelerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) İhlas

B) Kur’an’a uygunluk

C) Niyet

D) Sünnete uygunluk

E) Süreklilik

2. İslam dininde yalnızca Allah’ın rızası umularak ya-
pılan her güzel davranış ibadet olarak nitelendirilir.

Buna göre;

I. yaşlı bir kimsenin poşetlerini taşımaya yardım 
etmek,

II. sokak hayvanları için kışın bir kap yemek bı-
rakmak,

III. riyakarca bir fakire para yardımında bulunmak

davranışlarından hangileri ibadet olarak kabul 
edilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından 
kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye mükellef de-
nir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman 
yaptıklarından sorumludur. Bu sorumluluk bazı 
davranışları yapmayı bazılarını da yapmamayı ge-
rektirir. Dinen yükümlü sayılan insanların davranış-
ları ve bunlarla ilgili hükümlere mükellefin fiilleri adı 
verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mükellefin 
fiilleriyle ilgili hükümlerden biri değildir?

A) Farz B) Vacip C) Sünnet

D) İcma E) Mendup 

4. Bir insanı, inanması için zorlamak yasak olduğu 
gibi ibadet etmesi için zorlamak da doğru değil-
dir. İbadetler zorlama olmaksızın, iyi niyet, rıza ve 
gönüllülük esasına göre yapılmalıdır. Zorlama ile 
yapılan iman da ibadet de geçersizdir.

Bu parçada ibadetlerle ilgili aşağıdaki temel il-
kelerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) İbadet etmenin kolay olduğuna

B) İsteklilik ve samimiyete 

C) Gösterişten uzak olması gerektiğine

D) Toplumsal faydalılığa

E) Sorumluluk duygusuna

5. • “Ben, nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılı-
nız.” 

(Hadis-i şerif)

• “Hacla ilgili hükümleri benden öğreniniz.” 

(Hadis-i şerif)

Bu hadis-i şeriflerden çıkarılacak ortak mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namazın değeri

B) Farz olan ibadetlerin önemi

C) İbadetlerin uygulanmasında sünnetin önemi

D) İbadetlerin Kur’an’da yeterince yer almadığı

E) Hac ibadetinin meşakkatlerle dolu olduğu

6. Zekât, İslam’a göre zengin sayılan Müslümanların 
yılda bir kez malının veya parasının belli bir mikta-
rını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. 

Bu tanımdan hareketle zekât ile ilgili,

I. Zekâtın ilk şartı kişinin zengin olmasıdır.

II. Zekât, haram kazancın temizlenmesine vesiledir. 

III. Zekât, her Müslüman’ın toplumsal sorumluluğu-
nun bir göstergesidir.

IV. Allah’ın bize vermiş olduğu nimetlere karşı bir 
şükürdür.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV

D) II ve III  E) I, II ve IV 

İbadet - II



İbadet - II

7. Hac ibadeti ile farklı ırk, dil, ülke ve renklerden 
Müslümanlar bir araya gelir. Hac esnasında aynı 
ibadeti yapmanın şuuruyla bir araya gelen insan-
lar arasında makam, mevki ve statü farkı ortadan 
kalkar. İnsanlar kalpten bir bağlılıkla mahşerin pro-
vasını yaparlar.

Bu parçada ibadetin aşağıdaki yönlerinden 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Kul ile Allah arasındaki iletişimin güçlenmesini 
sağladığına

B) Salih amellerden olduğuna

C) Toplumsal yönünün yanı sıra bireysel faydala-
rının da olduğuna

D) İnsanlar arasında eşitliği sağlaması yönüne

E) Tüm Müslümanların yerine getirdiği bir ibadet 
olduğuna

8. “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir 
günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona 
biri kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.” 

(Hadis-i şerif)

Bu hadis-i şerifte ibadetin aşağıdaki yönlerin-
den hangisine vurgu yapılmıştır?

A) İnsanın ahlakını güzelleştirmesine

B) Kişiyi sosyalleştirmesine

C) Kişinin Allah ile olan bağını güçlendirmesine

D) Kişiye zorluklarla mücadele etmeyi öğretme-
sine

E) Toplumda yardımlaşma bilincini uyandırmasına

9. “De ki; Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah 
içindir.”  

(En’am suresi, 162. ayet)

Verilen ayet mealinde vurgulanan husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Allah belirli ibadetleri insana farz kılmıştır.

B) İnsan ölümlü bir varlıktır.

C) İnsan her davranışını  Allah’ın rızası için yap-
malıdır.

D) İnsan Allah’ın nimetlerine şükretmelidir.

E) Allah’a karşı sadece insan ibadetle yükümlü-
dür.

10. Oruç tutan bir kimse, kendini birtakım nimetlerden 
ve zevklerden alıkoyarak Allah’ın emrine adar.

Bu davranış biçimi kişide;

I. Allah’a şükretmenin mutluluğunu duyma,

II. nimetlerin kadrini ve kıymetini bilme,

III. topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme,

IV. açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu tat-
mış biri olarak empatik bakış açısı kazanma

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlar?

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

D) I, II ve III E) I, II ve IV

11. İbadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın 
emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için 
yapmak gerekir. Bu durum ibadetlerde temel bir 
ilkedir. Çünkü ibadet etmek hem imanın doğal so-
nucu hem de insanın fıtratında var olan bir duygu 
ve ihtiyaçtır. Yaratılmışların ibadet nitelikli saygı 
ve bağlılıklarını sunmaya Allah’tan başka layık bir 
başka varlık da yoktur. “Ancak sana ibadet eder ve 
ancak senden yardım dileriz.” ayeti bu ilkeyi açıkça 
ifade etmektedir.

(Fatiha suresi, 5. ayet.)

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle ifade edilebilir?

A) Tevekkül B) Tevhit C) Kulluk 

D) Vacip E) Farz


