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1. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” 
dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert 
olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insa-
na bilmediğini öğretendir.” (Alak suresi, 1-5. 
ayetler.) 

“İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.” (İbn 
Mâce, Mukaddime, 17.)

Verilen ayet ve hadiste vurgulanan asıl 
mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın yaratılışı Allah’ın ayetlerinden biridir.

B) İlim öğrenmek farz, kitap okumak sünnettir.

C) İnsanlara bilmediklerini Allah (c.c) öğretmiştir.

D) İnsan öğrenme kapasitesi olan bir varlıktır.

E) İslam okumaya ve öğrenmeye önem verir.

2. Kur’an-ı Kerîm’de bilgi, en sık kullanılan 
anlamıyla ilâhî vahiyden kaynaklanan yani 
bizzat Allah’ın verdiği bilgidir. Zira ilke ola-
rak vahiy mutlaktır; duyu ve akıl ise onu 
destekleyen ve doğrulayan bilgileri edin-
memizi sağlayan melekelerdir. İslam dinine 
göre insan sadece akıl ve duyular ile doğru 
bilgiye ulaşamaz. Dolayısıyla Kur’an’ın bilgi 
kaynağını, vahiy başta olmak üzere duyular, 
akıl yahut bunun ötesinde kalbî sezgi olarak 
tespit ettiğini söyleyebiliriz.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Akıl, doğru bilgiyi tamamlayan insani bir 
özelliktir.

B) İslam, insanın doğru bilgiye ulaşmasını 
amaçlamıştır.

C) Doğru bilgi selim akıl ve salim duyularla 
desteklenmelidir.

D) Doğru bilgi ancak disiplinli ve sistemli bir 
şekilde elde edilir.

E) Yüce Allah insanı düşünmeye ve akletme-
ye teşvik etmiştir.

3. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, 
insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde 
seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden 
indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği 
yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı 
yaymasında... düşünen bir topluluk için 
deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayette İslam dinine göre,

I. Akıl

II. Doğru haber

III. Salim duyular

bilgi kaynaklarından hangilerine deği-
nilmiştir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

4. Yüce Allah’ın bir emri, bir hükmü veya 
bilgiyi peygamberlerine bildirmesine ---- 
denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
kavramalardan hangisi getirilmelidir?

A) Din

B) Ahlak

C) Akide

D) Vahiy

E) İnanç
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7. Yüce Allah müminlerden “Ey iman edenler! 
Allah’a ve Resulüne itaat edin ve (Kur’an’ı) 
dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin. 
İşitmedikleri halde, ‘işittik’ diyenler gibi de 
olmayın. Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen 
canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını 
kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar 
ve dilsizlerdir.” (Enfâl suresi, 20-22. ayetler) 
buyurarak, inkârcı bir tutumla gözlerini ve 
kulaklarını ilahî mesaja kapatan insanlar 
gibi olmamalarını ister. Ayrıca “Onlar yalan 
yere şehadet etmezler, faydasız bir şeye 
rastladıkları zaman yüz çevirip vakarla ge-
çerler. Onlar, kendilerine Rablerinin ayet-
leri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır 
kesilmezler.” (Furkân suresi, 72-73. ayet-
ler.) buyurarak müminlere nasıl davran-
maları gerektiği konusunda yol gösterir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Peygamberlere itaat edilmesi gerekir.

B) Yalan yere şahitlik etmek eleştirilen bir 
tavırdır.

C) Yararı olmayan şeylerden uzak durmak 
gerekir.

D) Allah katında insanların en kötüsü aklını 
kullanmayanlardır.

E) Bilgiyi yararlı ve yararsız olarak ayırma-
mak gerekir.

5. İslam dininde aklın kendinden beklenen 
işlevleri görebilmesi için akl-ı selim olma-
sı gerekir. Selim akıl, insanın doğru karar 
vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuz-
luktan veya ortamın kötülüğünden etkilen-
meyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiye-
tini koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri 
ayırabilmesi ve hayrı tercih etmesi selim 
akılla olur. Bu kavramın Kur’an-ı Kerim’de 
ve hadislerde geçen fıtrat kavramı ile ilişkisi 
vardır. Hz. Peygamber’in “Her çocuk fıtrat 
üzere doğar…” (Müslim, Kader, 23) hadisi 
insanın temiz (selim) bir karakterde yaratıl-
dığına işaret eder.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Fıtrat kavramının akl-ı selim ile ilişkisi 
vardır.

B) Akl-ı selim sayesinde insan doğru kararlar 
verebilir.

C) İnsan hayırlı olanı akl-ı selim ile tercih 
eder.

D) Akl-ı selim bazen yanlış yapılmasına 
sebep olabilir.

E) Akl-ı selim yaratılıştaki saflığı temsil eder.

6. “Andolsun, size vermediğimiz imkân ve ikti-
darı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, 
gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, 
gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağ-
lamadı. Çünkü Allah’ın âyetlerini inkâr edi-
yorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı.” 
(Ahkâf suresi, 26. ayet.)

Bu ayette İslam dinine göre edinilen 
bilginin hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) Salim duyularla elde edilmiş olmasına

B) Sadece akıl yürüterek bilgiye ulaşılmasına

C) İnsanın bildiklerinden sorumlu olmasına

D) Doğru bilginin yayılmasının önemine

E) İnsanın kesin bilgiyi bulmak için 
çabalamasına
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9. İslam’da bilginin kaynaklarından ve bilgi 
elde etme yollarından biridir. İslam düşün-
cesinde bunlara ‘herhangi bir etkenle ken-
disine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, 
görme, koku alma, tatma ve dokunma me-
lekeleri’ denir. Çünkü elde edilen bilginin 
doğru olabilmesi için bu melekenin sağlam 
olması gerekir. Gözleri görmeyen birinin 
bir şeyi gördüğüne ve kulağı duymayan 
birinin bir sesi işittiğine tanıklık etmesi dü-
şünülemez. Sağlam olmamaları halinde 
vermiş oldukları bilginin doğru bilgi olma 
özelliğini taşıması söz konusu değildir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru haber

B) Salim Duyular

C) Selim akıl

D) Hayal gücü

E) Sezgi

8. Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sa-
hibi olmaktır. Akıl bu kadar önemli olmakla 
birlikte aklın bütünüyle kavrayamadığı, ha-
berdar olamadığı ve yanılabildiği durum-
lar da söz konusu olabilir. Akıl; vehim, ha-
yal veya nefsî istekler gibi yanıltıcı etkilere 
açıktır. Akıl sahibi olsa bile insanın, nefsine 
uyması onu hataya sürükleyebilir. Doğru 
zannettiği, araştırmadan kabul ettiği bazı 
ön kabuller insanı yanıltabilir. Yüce Allah 
“Onların çoğu zandan başka bir şeye uy-
maz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir 
şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta 
olduklarını pek iyi bilendir.” (Yûnus suresi, 
36. ayet.) buyurarak bu gerçeğe işaret eder.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Dinen sorumlu olmak için akıllı olmak ge-
rekir.

B) İnsan aklını kullanarak her zaman doğru-
ya ulaşır.

C) İnsanlar bazen zanlarına uyarak yanlışa 
düşebilirler.

D) İnsanı yönlendiren bazı istekler onu yan-
lışa götürebilir.

E) Araştırmadan kabul ettiği bazı ön kabul-
ler insanı yanıltabilir.
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11. Yüce Allah insana akıl ve irade bahşetmiş-
tir. İnsan aklı ile Allah’a (c.c.) iman ederek 
O’na yakın olur. Bu durum şu ayette açıkça 
belirtilmiştir: “Allah, iman edenlerin dostu-
dur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 
İnkâr edenlerin velileri ise sahte tanrılar-
dır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara 
sokarlar. İşte bunlar cehennemliklerdir ve 
orada ebedi kalırlar.” (Bakara suresi, 257. 
ayet.)

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İnsanlar, aklı sayesinde inanç esaslarını 
kabul ederler.

B) Sahte tanrılar, insanın akıl ve iradesine 
hükmetme gücü vardır.

C) İnsanlar iman sayesinde ahirette ebedî 
kurtuluşa ulaşabilir.

D) Allah’ın (c.c.) insana olan en büyük ik-
ramlarından biri de akıldır.

E) İmanın benimsenmesinde kişilerin ira-
deleri ve tercihleri gerekir.

10. 

• “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber 
getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar 
verip yaptığınıza pişman olmamak için o 
haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurât 
suresi, 6. ayet.)

• Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgile-
ri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. 
Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey 
ifade etmez.” (Necm suresi, 28. ayet.)

Bu ayetlerde insanla ilgili eleştirilen 
ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim üretmekten aciz olmaları

B) Birbirlerine kötü örnek olmaları

C) Doğruluğu olmayan bilgileri yaymaları

D) Topluluk içinde birbirlerine yaptıkları kö-
tülükler

E) Bilmedikleri konular hakkında az konuş-
maları

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E D C D D A E B B C B
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1. “Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, 
(farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağ-
mura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, 
suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları ku-
raktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan in-
sanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem 
de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. 
Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüz-
dür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tu-
tar ne de bitki yetiştirir. Allah’ın dinini inceden 
inceye kavrayan, Allah’ın beni kendisiyle gön-
derdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, 
öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duy-
duğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan 
ve kendisiyle gönderildiğim Allah’ın hidayetini 
kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.” 
(Buhârî, İlim, 20) Peygamberimizin bu sözü, 
aynı zamanda bilginin aktarılabilir olduğunun 
da bir işaretidir. İnsanı doyuracak, kandıra-
cak ve mutlu edecek yegâne vasıta bilgidir. 
İslam için sadece dinî bilgiye ulaştıran değil, 
insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönte-
me götüren yol kıymetlidir. Bu bağlamda in-
sanın bilgi sahibi olmasının hem kendisi hem 
de diğer bütün varlıklar için ne kadar kıymetli 
olduğu da vurgulanmaktadır. Çünkü edinilen 
bilgi insanlığın faydasına kullanıldığı müddet-
çe değer kazanır.

Bu parçada vurgulanan asıl husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilginin toplum gelişimindeki rolü

B) Bilginin kullanımı ve muhafazası

C) Bilginin sistemli bir şekilde elde edilmesi

D) Bilgi kaynaklarının güvenirliliği

E) Doğru bilginin önemi

2. Dinî bir terim olarak ----; kişinin Allah’ın (c.c.) 
varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, 
ahiret gününü ve bunlardan başka inanılması 
gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile 
söylemesidir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) İslam

B) İtkan

C) İhlas

D) İman

E) İz’an

3. İmanın esası kalp ile onaylamaktır. Kalbin 
inanması imanın gerçekleşmesi için en temel 
şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslüman 
olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben 
tasdik etmesi gerekir. Yani Allah’tan (c.c.) 
başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) O’nun kulu ve resulü olduğunu 
kalbiyle onaylamalıdır. Bir kimse diliyle 
iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle 
söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. 
Kalben onayladığı hâlde, baskı altında olması 
veya dilsiz olması gibi bir sebeple inandığını 
söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan 
çıkarmaz. Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o 
kimsenin başkaları tarafından mümin olarak 
bilinmesi için gereklidir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kalben inanmak imanın gerçekleşmesinin 
en önemli şartıdır.

B) Kelime-i Şehadeti kabul etmek mümin ve 
Müslüman olmanın gereğidir.

C) Ölümle tehdit edilen bir Müslümanın 
imanını inkâr etmesi şarttır.

D) Kişinin iman etmesi için bunu diliyle ifade 
etmesi olmazsa olmaz değildir.

E) İnsanın mümin olarak görülebilmesi için 
bunu dile getirmesi önemlidir.
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6. İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin 
hüküm vermeden önce ciddi araştırma 
yapması Yüce Allah’ın emridir. Akıl ve vicdan 
bu şekilde hareket ettiğinde artık inanç 
dünyasında kuruntulara ve yanlışlıklara 
meydan verilmez. İnsanın sorumluluğu en 
temel konulardan başlayarak hayatın her 
alanını kapsar. Zanla hareket eden insan ya 
yanlış bir yola sapar ya da zayıf bir imana 
sahip olur.

Bu parçada verilen mesaja anlamca en 
yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “…Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmek-
ten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınız-
dan haberdardır.” (Nisa suresi, 128. ayet.)

B) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şe-
yin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp 
bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ su-
resi, 36. ayet.)

C) “Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri 
idrak eder.” O, en gizli şeyleri bilendir, (her 
şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (En’âm 
suresi, 103. ayet.)

D) “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe 
edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi ör-
ter…” (Tahrîm suresi, 8. ayet.)

E) “Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tar-
tışıyorsunuz. Oysa Tevrat da İncil de ondan 
sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor mu-
sunuz?” (Âl-i İmrân suresi, 65. ayet.)

4. İnsanın imanıyla davranışları, davranışlarıyla 
düşünceleri arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Davranışlarımıza, inançlarımız ve değer 
yargılarımız yön verir. Herhangi bir konuyla 
ilgili inanç ve değer yargılarımız değiştiğinde, 
bu davranışlarımıza da yansır. İman 
davranışlarımızın sürekliliğinde ya da terkinde 
etkili bir unsurdur. Mesela, inanan bir 
insan bazı davranışları istekle ve heyecanla 
yaparken, bazı davranışlardan da kaçınır. 
İman kendisini eylemde gösterir. İman 
davranışların güzelleşmesine yol açar.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdaki-
lerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Duyu-Bilgi

B) Bilgi-İman

C) İman-Akıl

D) İman-Amel

E) Amel-Duyu

5. İnsan hayatını, değerli ve anlamlı kılan yaptığı 
tercihlerdir. İnsan maddi ve manevi birçok şeye 
ilgi duyar. Bu ilgi beraberinde bir araştırmayı 
da getirmelidir. Araştırmadan ve delillere 
dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle 
oluşan imana ---- denir. Delillere, bilgiye, 
araştırma ve kavramaya dayalı imana ise ---- 
denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getiril-
mesi gereken iki kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tahlili İman-Tenzihi İman

B) Tenzihi İman-Tensibi İman

C) Takriri İman- Teslimi İman

D) Taklidî iman-Tahkikî iman

E) Tenzihi İman- Takriri İman
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9. Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade 
sahibi olmaktır. İnsanın Allah (c.c.) katında 
sorumluluğu akıllı ve iradeli oluşuna 
bağlanmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 
insanın üstlendiği bu sorumluluk şu şekilde 
ifade edilmiştir: “……”

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, onla-
rın hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. 
Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. 
Belki sakınırlar…” (En’âm suresi, 69. ayet)

B) O (şeytan) size ancak kötülüğü, çirkini ve 
Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söyleme-
nizi emreder.(Bakara suresi, 169. ayet)

C) Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranış-
larda bulunan kimseleri, zemininden ırmak-
lar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Al-
lah dilediği şeyi yapar. (Hac suresi, 14. ayet)

D) “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara tek-
lif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekin-
diler, korktular. Onu insan yüklendi…”(Ahzâb 
suresi, 72. ayet)

E) Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasın-
da bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir 
yorgunluk çökmedi. (Kâf suresi, 38. ayet)

7. Son yüzyıllarda gelişen pozitivist bilim 
anlayışına göre bilinen tek gerçeklik bilimin 
söylediği veya görebildiğidir. Evrende her 
şey, sebep sonuç ilişkisi içerisinde bilinebilir. 
Bu anlayışa göre bilim, eninde sonunda her 
şeyi çözecek, evrende bilinmeyen hiçbir 
şey kalmayacaktır. Bu bakış açısı bazı bilim 
adamlarını din ve metafizik gibi alanları 
dışlayacak kadar ileri götürmüştür. Oysa 
bilim her ne kadar görünen âlemde insanlığa 
katkılar sunsa da dinin ve vahyin bireysel 
ve toplumsal işlevlerini hiçbir zaman yerine 
getiremez.

Bu parçada verilmek istenen asıl mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekleri sadece bilim söyleyebilir.

B) Bilim tüm soru ve sorunlara çözüm üretir.

C) Bilim dinin ve vahyin alternatifi olamaz.

D) Bazı bilim adamları din ve metafiziği dışla-
mışlardır.

E) Metafizik, bilimsel bilgi açısından önemli 
değildir.

8. Çevreyi algılamanın ve ilk bilgileri edinmenin 
yolu duyularla mümkündür. İnsan, (I) 
herhangi bir eksiklik ve kusuru bulunmayan 
duyularla elde ettiği (II) verileri aklıyla işleyip 
değerlendirerek bilgi üretir. Akıl ürettiği bilgiyi 
kullanarak yeni ve anlamlı sonuçlar çıkarır. 
İnsan akıl vasıtasıyla elde edemeyeceği 
ve duyuların ötesindeki bilgilere ancak 
doğru haber yoluyla ulaşır. Dinin de insana 
ulaşması (III) peygamberlerin verdiği haberler 
vasıtasıyla gerçekleşir.

Parçada altı çizili bölümlerden hareketle 
İslam’a göre bilgi kaynakları aşağıdaki-
lerden hangisidir?

  I         II      III

A) Salim Duyular    Selim Akıl    Vahiy

B) Salim Duyular        Vahiy             Selim Akıl

C)  Selim Akıl         Salim Duyular   Vahiy

D)     Vahiy             Selim Akıl     Salim Duyular

E)      Vahiy            Salim Duyular    Selim Akıl
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11. Bazı bilim adamlarının ve teorisyenlerin in-
sanlık tarihinin zihinsel, ruhsal ve bedensel 
olarak gelişmemiş insanlarla başladığı iddi-
ası doğru değildir. İslam inancına göre Hz. 
Âdem’den (a.s.) itibaren bütün insanlar, Al-
lah (c.c.) tarafından gönderilen tevhid dininin 
esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatla-
rını bu esaslara göre düzenleyecek yeterlikte 
yaratılmışlardır. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı 
Kerim’de “Biz insanı en güzel şekilde yarat-
tık.” (Tîn suresi, 4. ayet.) buyurarak bu konu-
ya işaret etmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlık tarihi maddi-manevi olarak geliş-
memiş insanlarla başlamıştır.

B) Allah (c.c.) insanın yaratılışını en güzel bi-
çimde yapmıştır.

C) İslam, tevhid inancının Müslümanın haya-
tını şekillendirmesini bekler.

D) İnsanlar hayatlarını ilahi emirlere uygun 
yaşayabilecek şekilde yaratılmıştır.

E) Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili bilgiler 
bulunmaktadır.

10. İnsan kendisine verilen beş duyunun 
ve aklın gerektirdiği sorumlulukları bilmeli-
dir. Gördüğü, işittiğine varsa hesap gününde 
hepsi karşısına gelecektir. Çünkü kulak, göz 
ve kalp, bunların hepsi sorumludur. Hz. Pey-
gamber bir hadisinde, hesap günü bir kulun 
Allah’ın (c.c.) huzuruna getirilerek; “Sana göz, 
kulak, mal ve evlat vermedik mi?..” şeklinde 
sorgulanacağını belirtir. Nimetler karşısında 
sorumluluklarını yerine getirmemiş o kimseye 
Allah (c.c.) “... Önceden sen beni ve bugünleri 
unuttuğun gibi bugün de ben seni unutaca-
ğım (seni azaba terk edeceğim).” (Tirmizî, Kı-
yamet, 6.) diyecektir.

Bu parçada bahsedilen kişi için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Kendisine verilen nimetlerin ona hatırlatı-
lacağı

B) Dünyada yapıp ettikleri hakkında sorgula-
nacağı

C) Dünya hayatına dalıp Allah’ı (c.c.) ve ahireti 
unuttuğu

D) Ahireti unutan kişinin yaptıklarının karşılı-
ğını alacağı.

E) Mal, mülk ve evlatların dünya hayatının 
süsü olduğu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B D C D D B C A D E A
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1. İslam’a göre bilgi edinme yollarından biri de 
sadık haberdir. Sadık haber, vahyi ve peygam-
berlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. 
Vahiy; Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygam-
berlere, onların da insanlara bildirdiği, haya-
tın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere 
uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bil-
giler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Bu ha-
berler, güvenilir bir melek ve peygamber tara-
fından getirildiği için doğru ve kesindir. Sadık 
haberler, mütevatir haber ve peygamberler-
den gelen haber olmak üzere iki kısımdır.

Bu parçadan aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

A) Vahiy ile sadık haber kavramları arasında 
bir ilişki var mıdır?

B) Sadık haberin alt başlıkları nelerdir?

C) Hangi şeyler sadık haber kapsamında yer 
alır?

D) Sadık haberin İslam’a göre bilgi kaynakları 
içindeki yeri nedir?

E) İslam’a göre bilginin tanımı nedir?

2. Siber zorbalık, sıklıkla internet ve dijital 
teknolojilere erken yaşta erişme şansına 
sahip olan çocuklar tarafından yapılır. Benzer 
şekilde siber zorbalığın en büyük kurbanları 
da yine çocuklardır. İnternetin artık kolay 
bir mecra olması sayesinde, siber zorbalar 
kendilerini anonim hale getirecek hesaplar 
açabilir ve bu hesaplar yardımıyla gerçek 
kimliklerini açık etmeden zorbalık eylemlerini 
gerçekleştirebilirler. Siber zorbalık eğilimleri 
farklılık gösterebilir. En yaygın görülen örneği 
ise siber zorbaların birini hedef alan, hakkında 
olumsuz, yanlış veya zararlı yorumlarından 
ibarettir. Bu paylaşımlar bazen kişisel bilgileri 
içerirken, bazen kişi hakkında özel bilgileri 
veya yüz kızartıcı ögeleri de içeren iftiralar 
şeklinde olabilir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Gerçek bilgiye ulaşmak için birçok kaynağa 
başvurmalıyız.

B) İnternet ortamından öğrenilen bilgilerin 
içeriğine güvenmeliyiz.

C) Sosyal ağlarda arkadaşlarımızın özel bilgi-
lerine yer vermeliyiz.

D) Dijital kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin 
doğruluğunu sorgulamalıyız.

E) Sosyal mecralardaki kişisel bilgilerimizin 
doğru olmasına dikkat etmeliyiz.
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5. Dinî konularda yüzeysel bilgilerle kuruntuya 
dayalı teorilerin peşine düşülmemelidir. 
Özellikle söz söyleme ehliyetine sahip 
insanlar dikkatli davranmak zorundadır. 
Hukuk alanında da tahmin ve şüpheyle 
davranılamaz. Yalancı şahitlik, kesin doğruluk 
anlamı taşımayan beyanlar ve hakikate aykırı 
hükümler bireylerin kul haklarının yenmesine 
sebep olur. Sosyal ilişkilerde zanla hareket 
etmek, gıybet, söz taşımak gibi olumsuz 
davranışlar meydana getirir. Bu olumsuz 
davranışlar maddi, manevi kayıpların 
yaşanmasına ve kalplerin kırılmasına sebep 
olur. Toplumun ahlakı, birlik beraberliği ve 
düzeni bozulur.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Laf taşıma, dedikodu gibi davranışlar 
toplumun birlik ve beraberliğini bozar.

B) Söz söyleme ehliyetine sahip insanlar çok 
konuşmamalıdır.

C) Toplumsal ilişkilerde zanla hareket etmek 
olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

D) Şahitlik ederken doğrudan ayrılmamak 
esas olmalıdır.

E) Dini konulardaki bilgi kaynaklarının sağlam 
olmasına dikkat etmek gerekir.

3. 

• “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen 
ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti 
isteyen yine ilme sarılsın.” (Buhari, Sahih-i 
Buhari, İlim, 59.)

• “Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede 
bulursa almalıdır.” (Tirmizi, Sünen, İlim, 49.)

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiretin ancak ilim ile kazanılacağı

B) Bilginin iman açısından önemi

C) İslam’a göre bilginin önemi

D) Dünya hayatında mutlu olmanın yolları

E) Müminlerin ilim için her türlü şeyi yapmaları

4. İslam dininde inanılması farz olan iman 
esaslarına, dinin temel kural ve hükümlerine 
İslam akaidi denir. İslam akaidinin temelinde 
iman vardır. İman kelime olarak güven 
duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve 
şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak 
anlamına gelir. İmanın zıddı inkârdır. İman 
eden kimseye mümin, inkâr eden kimseye de 
kâfir denir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

A) Mümin ile kafir arasındaki fark nedir?

B) İslam akaidi neleri kapsar?

C) İmanın zıddı olan kavram nedir?

D) İmanın sözlük anlamı nedir?

E) İman ile ihlas arasındaki ilişki nedir?
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7. İman konusunda bilgi sahibi olmak iman 
etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi 
olan herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç 
esasları konusunda bilgi sahibi olmasına 
rağmen iman etmeyenler de vardır. İman 
ile bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak 
şekilde düşünemeyiz. Çünkü iman bilgiyi 
aşan bir boyuta sahiptir. İmanda kabul ve 
teslimiyet, bilgide ise duyular aracılığıyla aklın 
bir sonuca varması söz konusudur. İçinde 
yaşadığımız evrenin ahengini duyularıyla 
gören ve bilgi sahibi olan insanın bu düzeni 
kuran bir yaratıcının varlığını kabul etmesi 
beklenir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Evrendeki düzeni gören herkes bir yaratı-
cının varlığını kabul etmektedir.

B) Bilgi sahibi olmak mümin olmak için tek 
başına yeterli değildir.

C) Bilgi, duyular vasıtasıyla elde edilen veri-
lerin akıl tarafından değerlendirilmesiyle olu-
şur.

D) Bilgi sahibi olmak iman etmeye yetseydi 
İslam üzerine çalışan herkesin iman etmesi 
gerekirdi.

E) İmanın bilgiyi aşan, teslimiyet ve kabul et-
meyi gerektiren bir yönü vardır.

6. İnsan, bir yanı ile biyolojik varlık iken diğer 
yanı ile toplumsal bir varlıktır. Biyolojik yanı ile 
tabiata bağlı olan insan, kültürel yanı ile ahlaki 
alana bağlanır. Karakter olarak sağlıklı gelişen 
insanlar, davranışlarını içgüdüsel veya gözü 
kapalı olarak değil ahlaki olana akıl yoluyla 
ulaşarak gerçekleştirirler. Mesela, çok sıcak 
bir odada serinlemek isteği, doğal bir istem-
dir ve bu istekle insan pencereyi açmak ister. 
Ama odada hasta biri varsa aklı başında biri 
pencereyi açmaz, aklını kullanarak ahlaki bir 
seçimde ve davranışta bulunur. Dolayısıyla bil-
ginin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması 
ve başkalarına aktarılması sırasında kendisine 
özgü birtakım değerleri içermesi kaçınılmaz-
dır. Bilgiyi ve bilimi ahlaki değerlerden, evren-
sel ilkelerden arındırmış olarak kullanamayız. 
Önemli olan doğru, yararlı bilgiyi elde etmek, 
doğru kullanarak yeni yararlı bilgiler üretmek 
ve bunun gereğini yerine getirmektir.

Bu parçada vurgulanan asıl husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürün bilgiye ulaşmadaki etkisi

B) Bilgi ile ahlak arasındaki ilişki

C) İnsanın karakter gelişiminde çevrenin oy-
nadığı rol

D) Toplumların gelişiminde ahlaki değerlerin 
önemi

E) Toplumda uyulması gereken kuralların ne 
olduğu
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9. 

• “İman edip salih ameller işleyenlere 
gelince, onlar için altından ırmaklar akan 
cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.” 
(Fâtır Suresi, 28. ayet.)

• “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, 
namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin 
mükafatları Rableri katındadır.” (Bakara 
Suresi, 277. ayet.)

• “İman edip, salih ameller işleyen ve 
Rablerine gönülden bağlananlara gelince, 
işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada 
ebedi kalacaklardır.” (Hûd Suresi, 23. ayet.)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih amel işleyenlerin dünyadaki 
mükafatları

B) Zekâtı verip namazı doğru kılanların 
akıbeti

C) Müminlerin ahirette hesaplarının kolay 
olacağı

D) Cennetin Müslümanlar için ebedi ahiret 
yurdu olduğu

E) İman edip salih amel işleyenlerin 
mükafatlandırılacağı

8. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır.

Okumak an mana ne, kişi Hakk’ı bilmektir

Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir.

(Yunus Emre)

Bu şiirde anlatılmak istenen asıl 
husus aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilidir?

A) “O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan 
bir günden korkarak verdikleri sözü yerine 
getirirler.” (İnsân suresi, 7. ayet.)

B) “…De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu!” Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu 
anlar.” (Zümer suresi, 9. ayet.)

C) “…Allah’ın buyruğu geldiğinde artık hak 
yerini bulmuştur ve ilâhî hakikatleri yok etmeye 
kalkışanlar hüsrana uğramışlardır.”(Mü’min 
suresi, 78. ayet.)

D) “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan 
kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz 
ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisâ suresi, 31. 
ayet.)

E) “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında 
tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında 
ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!” 
(Mutaffifîn suresi, 1. ayet.)
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11. • “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr 
edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine 
inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, 
‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr 
ederiz.’ diyenler ve öylece bu ikisinin (imanla 
küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler 
var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz 
de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” 
(Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)

• “Peygamber, Rabbinden kendisine indirile-
ne iman etti, müminler de iman ettiler. Her 
biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 
“O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız…” 
(Bakara suresi, 285. ayet.)

Bu ayetlerde vurgulanan asıl husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberlere iman etmenin gerekliliği

B) İmana yanaşmayan inkârcıların akıbetleri

C) Mü’minlerin, inkârcılara olan üstünlükler

D) İnanç esaslarının bir bütün olup 
bölünemeyeceği

E) İnkârcılar için hazırlanan büyük azabın 
varlığı

10. İslam tarihinin en büyük düşünürlerinden 
Gazzâlî’nin kelâm, felsefe ve tasavvuf’taki 
bilgiyi edinme yollarını tek bir sistem halinde 
birleştirdiği görülmektedir. Bilgi için güvenilir 
bir kaynak bulma, bilgiye konu olan alanların 
birbirine karıştırılmaması için bilgiye bir sınır 
tayin etme çabası en güçlü ve sistemli bir 
şekilde bu düşünür tarafından gösterilmiştir. 
Gazzâlî’nin “İçinde şüphenin asla bulunmadığı 
bilgi” diye nitelendirdiği kesin bilgiye daha çok 
değeri açısından yaklaştığı görülmektedir. 
Gazzâlî’ye göre mutlak bilgi Yüce Allah’ın 
(c.c.) insanlara, aralarından seçmiş olduğu 
peygamberler vasıtasıyla iletmiş olduğu tüm 
haberlerdir.

Buna göre Gazzâlî için,

I. Mütevatir Haber

II. Keşif

III. İlham

IV. Vahiy

kaynaklarından hangileri doğru bilgi 
içerir?

A) I ve III

B) I ve IV

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E D C E B B A B E B D
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1. Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. 
Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir engel 
veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek 
imanı sarsılabilir. Ayrıca taklidî iman yeterince 
bilgiye dayanmadığı için insanı taassuba ve 
bağnazlığa sürükler. Tahkikî imana ulaşan 
kimse ise evreni ve yaratılışı inceler, dinin 
hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece 
Allah (c.c.) ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam 
temeller üzerinde şekillenir. Tahkikî imanda 
bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık 
ve tam bir teslimiyet söz konusudur.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A) Tahkikî imana sahip kişide kalpten bir 
bağlılık bulunmaktadır.

B) Taklidî imana sahip kişi yeterince bilgiye 
sahip olmadığından taassuba kapılabilir.

C) Tahkikî iman sahibi insan bir itirazla 
karşılaştığında imanı sarsılabilir.

D) İman etmenin tahkikî iman ve taklidî iman 
olmak üzere iki şekli vardır.

E) Tahkikî imana sahip kişi evren ve yaratılış 
hakkında düşünür, dini konuları bilir.

2. Insanı yaratan, bilgiyi ve bilgi vasıtalarını 
veren Allah’tır (c.c.). İnsanın en ayırıcı özelliği 
gözlem yapma ve düşünme yeteneğidir. 
Mülk suresi 23. ayette insanı yaratan ve 
sayısız nimet veren Yüce Allah’a karşı 
nankörlük yapılmaması istenmektedir. En 
büyük nankörlük duyu organlarını yaratılış 
amacına uygun olarak kullanmamak, Allah’ın 
(c.c.) ayetlerine gözlerini ve kulaklarını 
kapatmaktır. En güzel şükür ise nimeti 
verene, o nimetin cinsinden bir amelle 
teşekkür etmektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir 
nimete kendi cinsinden bir amelle şük-
retmeye örnek değildir?

A) Akıl nimetinin şükrü düşünmektir.

B) Servet nimetinin şükrü infâktır.

C) Vücut nimetinin şükrü oruçtur.

D) Sağlık nimetinin şükrü dürüst olmaktır.

E) Bilgi nimetinin şükrü öğretmektir.

3. Allah (c.c.) tarafından peygamberler 
aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi 
istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere 
sevk eden ilahî bir nizamdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Din

B) Mezhep

C) Ahlak

D) Tasavvuf

E) Fıkıh
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7. 

I. “...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
Size nimetimi tamamladım ve sizin için din 
olarak İslam’ı seçtim...” (Mâide suresi, 3. 
ayet)

II. “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin 
ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o 
ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” 
(Âl-i İmrân suresi, 85. ayet)

III. “(İbrahim dedi ki:) Din günü hatalarımı 
bağışlayacağını umduğum da O’dur.” 
(Şuara: 26/82)

Numaralanmış ayetlerden hangilerinde 
“din” kelimesi “hesap günü” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Yalnız II.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam âlimleri-
nin yaptıkları din tanımlarındaki ortak 
hususlardan biri değildir?

A) Tek ve yüce varlık olan Allah’ın (c.c.) vahyini 
esas alır.

B) Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle 
tercih edilir.

C) Zamana ve mekâna göre özünde değişiklik 
yoktur.

D) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında 
belirlenir.

E) İnsanları iyi ve hayırlı işler yapmaya 
yönlendirir.

4. Dinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler.

B) İlahi kurallar bütünüdür.

C) Allah ile kul arasındaki ilişkiyi düzenler.

D) İnsanı iyiye ve doğruya yöneltir.

E) Maddi ihtiyaçların giderilmesini amaçlar.

5. Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü 
oluşturan unsurlardan değildir?

A) Akıl

B) Mutlak itaat

C) Özgür irade

D) Ahlak felsefesi

E) Yüce varlık

6. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin 
Kur’an-ı Kerim’de geçen anlamlarından 
biri değildir?

A) Teslimiyet

B) Vicdan

C) Kanun

D) Hâkimiyet

E) Ceza
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11. Yüce Allah’ın buyruğu olan din, insanlara 
yön verir, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya 
yöneltir. Din; hayatı düzenleyen bir nizam, 
kanun ve ahlak bütünü olduğundan 
toplumsal işleyişin her alanını düzenleyerek 
huzuru sağlar. Dinin ortaya koyduğu ahlak 
çok güçlü ve etkilidir. Bu ahlakın etkili 
olmasının sebebi o dini benimseyen kişiyi 
içten kuşatıcı olmasıdır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
dinin insana ve topluma kazandırdıkları 
arasında yer alır?

A) Din öncelikle insanın iç dünyasına hitap 
eder.

B) Toplumsal hayatın bazı alanları dinin buy-
ruklarından bağımsızdır.

C) Dinin insanlara önerdiği ahlakın etkisi top-
lumsal ilişkilere bağlıdır.

D) Din, insanların davranışlarını olumlu yön-
de etkiler.

E) Din toplumda refahın kalıcı olmasını sağ-
lar.

9. Yüce Allah’ın tüm varlıkları kendi varlığını 
ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile 
yaratması anlamına gelir. İnsanın yaratılışında 
bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına 
yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve 
inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği 
yetenektir.

Parçada hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman

B) Takva

C) İlim

D) İstikamet

E) Fıtrat

10. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 
Peygamberine indirdiği kitaba ve daha 
önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, 
meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve 
ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa 
düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İman esasları vahiyle belirlenmiştir.

B) İman esasları bir bütündür, bölünmez.

C) İman esasları arasında bağlantı vardır.

D) Kur’an-ı Kerim, inkâr edenleri eleştirmiştir.

E) Bazı peygamberlere iki kitap verilmiştir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C D A E D B B D E D D
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1. ----; Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla 
(samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı 
Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve 
bunlara teslim olmaktır. Bu inanca sahip 
kimseye ---- denir.

Metindeki boşluklara getirilmesi gere-
ken iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tevekkül-Mütevekkil

B) İman-Mümin

C) İhlas-Muhlis

D) Takva-Muttaki

E) Kemal-Kamil

2. 

I. İnanmak, tasdik etmek.

II. Emniyette olmak, güvende olmak, güven 
vermek.

III. Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, 
sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü 
ve bunlardan başka inanılması gereken 
şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesi.

IV. Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve 
onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere 
hiçbirini dışta bırakmaksızın inanmak, 
onun doğruluğu konusunda herhangi bir 
kuşku duymamak.

V. Boyun eğmek, itaat, teslim olmak, sulh ve 
barış yapmak.

Verilen tanımlardan hangisi iman 
kavramına ait değildir?

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

3. İnsan, beden ve ruh boyutları olan bir 
varlıktır. İnsanın ruh boyutunun en belirgin 
özelliği inanmaktır. İnsanlık tarihinin tüm 
zamanlarında ve tüm toplumlarda inanç 
bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar. Çünkü 
inanma duygusu insana yaratılışında verilen 
bir özelliktir. İnsan bu özelliği dolayısıyla 
bir ve tek yaratıcıya inanma ihtiyacı duyar. 
Bunun yansımaları tarih boyunca insanlığın 
kültür, sanat ve medeniyet birikiminde 
açık bir şekilde görülmektedir. İnsan, 
dünya hayatı boyunca huzur ve güven 
içerisinde yaşamayı ister. İnsanlar ancak 
iman sayesinde hayatlarını belirsizlikten ve 
karmaşadan kurtarıp anlamlı hale getirir. 
Bu yönüyle iman, insana niçin var olduğunu 
ve yaşadığı hayat içerisinde zorluklarla nasıl 
başa çıkacağını gösteren bir kaynaktır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) İman, insanın hayatın anlamıyla ilgili soru-
larına cevap bulmasını sağlar.

B) İnsanın ruh boyutunun en önemli özellik-
lerinden birisi onun inanmasıdır.

C) İnanma duygusu insanlığın medeniyet bi-
rikimine önemli katkılarda bulunmuştur.

D) Tek olan bir yaratıcıya inanma ihtiyacı in-
sanın inanma duygusunun bir sonucudur.

E) İmanlı bir insanın, başına gelen her türlü 
bela ve sorunun üstesinden gelir.
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6. “…Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin. 
Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti 
çok yakındır.” (A’râf suresi, 56. ayet.)

Bu ayete göre;

I. Çok günah işleyen kimselere Allah (c.c.) 
merhamet etmez.

II. Kula düşen korku ve ümit arasında itidalli 
bir hayat yaşamaktır.

III. Kul, Allah (c.c.) affeder düşüncesiyle so-
rumluluklarını aksatmamalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

7. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamber-
lerine iman ettiler ve şöyle dediler: O’nun 
elçileri arasında ayırım yapmayız…” (Bakara 
suresi, 285. ayet.)

Verilen ayet aşağıdaki yargılardan 
hangisini destekler?

A) İman etmeyenler cennete giremez.

B) İnanç esasları bölünme kabul etmez.

C) Kaza ve kader, iman esaslarındandır.

D) Ahiret gününe iman etmek önemlidir.

E) İnsanlar ibadet etmek için yaratılmıştır.

4. Allah (c.c.) canlı ve cansız olarak çok sayıda ve 
farklı türde varlık yaratmıştır. Bunların hepsine 
belli bir ölçü ve düzen verilmiş, her biri ayrı ayrı 
hikmetlerle donatılmıştır. Yüce Allah insana 
akıl ve irade vererek onu sorumlu kılmıştır. 
Din duygusu insanda doğuştan mevcuttur. 
Ancak bu duygu ile insanın dünyadaki varlık 
sebebini ve görevlerini, Allah’ın (c.c.) emir ve 
yasaklarını bilmesi mümkün olmazdı. Bundan 
dolayı Yüce Allah peygamberler göndererek 
vahyini insanlara ulaştırmış ve İslam inanç 
esaslarını bildirmiştir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İslam inanç esasları vahiy kaynaklıdır.

B) Allah (c.c.) varlıkları çeşitli özelliklerde 
yaratmıştır.

C) İnsanın sorumlu kılınması akıl ve iradeyle 
ilişkilidir.

D) İnsan, inanç esaslarını fıtraten bilir ve 
uygular.

E) Varlık âleminde bir ölçü ve düzen vardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç 
esaslarının özelliklerinden biri değildir?

A) İslam inanç esaslarının benimsenmesinde 
hür irade ve tercih gerekir.

B) Fıtrata uygun olduğu için İslam inanç 
esaslarını akıl kolayca kabul edebilir.

C) İslam inanç esasları zamanın ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenlenebilir.

D) İslam inancı, korku ve ümit arasında bir 
hayatı tavsiye eder.

E) İslam inanç esasları, vahiy kaynaklıdır.
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10. Peygamber Efendimiz bir hadisinde dini, 
“Din, samimiyettir.” şeklinde tanımlamıştır. 
Bunun içindir ki İslam dini ihlası, 
Müslümanların ibadet ve davranışlarının 
Allah nezdindeki temel değerlendirme 
kriteri olarak benimsemiştir. Bu bakımdan 
samimiyet ve ihlas, Müslümanlığın özünü 
oluşturmaktadır. Samimi olmayan iman, 
ibadet ve amellerin Allah katında hiçbir 
değeri olmaz.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
samimiyetin dinde temel bir ölçüt 
olduğuna dair örnek gösterilebilecek bir 
ayet değildir?

A) “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, na-
mazlarını ciddiye almazlar ve gösteriş için 
yaparlar!..” (Maûn suresi, 4-6. ayet.)

B) “Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe 
inanmadığı halde malını insanlara gösteriş 
yapmak için harcayan kimse gibi sadakaları-
nızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa 
gidermeyin...” (Bakara suresi, 264. ayet.)

C) “İblîs, ‘Senin kudretine andolsun ki rab-
bim, samimi kulların hariç, insanların topunu 
kesinlikle yoldan çıkaracağım.’ dedi.” (Sâd su-
resi, 82. ayet.)

D) “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık 
içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz 
kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar 
akan cennetlerine koyar…” (Tahrîm suresi, 8. 
ayet.)

E) “Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan 
eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah 
onu ebedi kalacağı cehennem ateşine so-
kar...” (Nisâ suresi, 14. ayet.)

8. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 
Peygamberine indirdiği kitaba ve daha 
önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, 
meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve 
ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa 
düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

Bu ayette aşağıdaki soruların hangisinin 
cevabı yer almamaktadır?

A) Sapıklığa düşenler kimlerdir?

B) Birden fazla mı kitap indirilmiştir?

C) İman etmek insana neler kazandırır?

D) İman esasları Kur’an’da geçiyor mu?

E) Allah (c.c.) kitapları kimlere indirmiştir?

9. 

I. İlahi kaynaklı olmalıdır.

II. Özgür iradeyle tercih edilmelidir.

III. Akıl sahipleri tarafından kabul edilmelidir.

Dinle ilgili verilen bilgilerden hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B E E D C E B C E E
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1. 

I. “Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din 
gününün sahibi Allah’a mahsustur.” (Fatiha 
suresi, 2-4. ayetler)

II. “Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has 
kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na 
kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı 
vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru 
dindir.” (Beyyine suresi, 5.ayet)

III. “De ki: ‘Ben, Allah’a dini hâlis kılarak, ibâdet 
etmekle emrolundum. Bana Allah’a teslim 
olan Müslümanların ilki olmam emredildi.” 
(Zümer suresi, 11-12.ayetler)

Numaralanmış ayetlerden hangilerinde 
“din” kelimesi aynı anlamda kullanılmış-
tır?

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

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

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimleri-
nin yapmış oldukları din tanımlarından 
biri değildir?

A) Din, iman, İslam ve yerine getirilmesi 
gereken vazifelerin hepsini kapsayan isimdir.

B) Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle halde 
salaha, ahirette felaha sevk eder.

C) Din, inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve 
tam manasıyla kavrandığı takdirde, karakter 
ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir 
genel hakikatler sistemidir.

D) Din, Allah’ın bir kanunudur ki Allah bunu 
peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve 
ihsan buyurmuştur

E) Din, bir toplumun iktisadi olarak 
güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir 
güçtür.

3. 

I. “O gün, Allah onlara kesinleşmiş cezalarını 
verecektir. Allah’ın apaçık hak olduğunu 
bileceklerdir.” (Nûr suresi, 25. ayet.)

II. “Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez 
ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp 
götürülecekken onlar Allah’ın dininden 
başkasını mı arıyorlar?” (Âl-i İmrân suresi, 83. 
ayet.)

III. “De ki: Allah doğru söylemiştir. Öyle ise 
hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun. O, 
Allah’a ortak koşanlarda değildi.” (Âl-i İmrân 
suresi, 95. ayet.)

IV. “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has 
kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na 
kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı 
vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru 
dindir. ” (Beyyine suresi, 5. ayet.)

Numaralandırılmış ayetlerde din kavra-
mının anlamlarının doğru sıralanışı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

I II III IV

A) Hesap 
günü Şeriat İbadet İtaat

B) İbadet İtaat Şeriat Şeriat

C) İtaat Şeriat İbadet Hesap 
günü

D) Şeriat İbadet Hesap 
günü İtaat

E) Hesap 
günü İtaat Şeriat İbadet
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5. Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir 
özelliktir. İnanmak insanın doğuştan 
beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın 
maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi 
ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun 
bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını 
bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması 
çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman 
ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa 
sığınma, ona güvenme ve ondan yardım 
dileme ihtiyacını hissetmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanın hem maddi hem manevi ihtiyaçları 
vardır.

B) Din duygusu insanın özünde bulunan bir 
tohum gibidir.

C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra 
insanın içinde oluşur.

D) Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp 
sığınmak insanın bir ihtiyacıdır.

E) Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık 
duygusundan kurtulmasına yardımcı olur.

4. 19. ve 20. yüzyıllar, din tanımlarında çeşitlilik 
bakımından en renkli zaman dilimidir. Bu 
dönemde hayatın her alanında ve tabii ki 
düşünce ve yaşamda çok büyük değişim ve 
dönüşümlere sahne olduğu bilinmektedir. 
Bu devrede din, olgu olarak ve kamusal 
alandaki görüngüleri bakımından çeşitli ilmi 
disiplinler tarafından mercek altına alınmıştır. 
Geleneksel dini ilimler dışında Din Felsefesi, 
Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi gibi 
sırf dini araştırma mevzusu yapan disiplinler 
bunların en önde gelenleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
farklı ilmi disiplinlere ait bir tanımlama 
değildir?

A) Din, insanın kutsal saydığı şeylerle olan 
ilişkisidir.

B) Din, bir cemaatin meydana gelmesini 
sağlayan âyin ve inançlar sistemidir.

C) Din, insanları peygamberlerin bildirdiklerini 
benimsemeye çağıran ilâhî kanundur.

D) Din, dua, kurban ve inançla kendini gösteren 
bir arzudur.

E) Din, derin manevi tecrübenin bir türüdür.
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8. İslam âlimlerine göre iman ile İslam birbiriy-
le yakından ilişkili kavramlardır. Bu iki kav-
ramın aynı şeyi belirttiğini savunanlar, iman 
ve İslam’ın birbirini tamamladığı ve her iki-
sinde de tasdik ve teslimiyetin esas olduğu 
görüşünden yola çıkarlar. İmanın İslam’dan, 
İslam’ın da imandan ayrı düşünülemeyece-
ği bir gerçektir. Dışta ve görünürde olana 
İslam, içte ve kalpte olana iman denilebilir. 
İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve 
davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak 
görünür kılınmasıdır. İman kalple gerçekle-
şen tasdiktir. İslam ise dil ile ikrar, itaat, bo-
yun eğme ve teslimiyettir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bazı İslam âlimleri iman ile İslam kavram-
larının aynı anlama geldiğini savunurlar.

B) İman ve İslam kavramları birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek iki kavramdır.

C) İman dilde gerçekleşip burada tamamla-
nır, bu yönüyle de İslam’dan ayrılır.

D) İman özde olan, yürekte olandır; görünen 
ve davranışta olan ise İslam’dır.

E) İman kalben yapılan kabuldür, İslam ise 
yapılan fiiller ve ortaya konulan davranışlar-
dır.

6. 

• “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, 
Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise 
ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. 
İşte dosdoğru din budur; fakat insanların 
çoğu bilmezler.” (Rûm suresi, 30. ayet.)

• “Her doğan fıtrat üzere doğar...” (Buhârî, 
Cenâiz, 79.)

Bu ayet ve hadiste vurgulanan ortak 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah katında dosdoğru olan din İslam’dır.

B) İnsan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır.

C) İnsanın yaratılışı birçok aşamadan meydana 
gelir.

D) Allah insanların yüzünü dine dönmesini iste-
mektedir.

E) Fıtrat, kişinin insan olarak sahip olduğu 
özelliklerin tümüdür.

7. İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat 
dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabii-
liği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de 
---- tir. ---- Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren 
insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uy-
gun olan tevhid dinidir. Kur’an-ı Kerim’de bu 
sıfatla birlikte en çok adı geçen peygamber 
Hz. İbrahim’dir.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Naiflik

B) Haniflik

C) Kadimlik

D) İstikamet

E) Sahihlik
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10. ----; kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, 
boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte 
olmaktır. Dinî terim olarak ise Yüce Allah’a 
itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin 
hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek 
Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda 
yaşamaktır. Allah’ın (c.c.) dinine teslim olan, 
Hz. Peygamber’in din adına bildirdiklerine 
gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya 
çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin 
güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye 
----- denir.

Metindeki boşluklara getirilmesi gereken 
iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslam-Müslüman

B) İman-Mümin

C) İhlas-Muhlis

D) Takva-Muttaki

E) Kemal-Kâmil

9.  

I. Kurtuluşa ermek

II. İnanmak, tasdik etmek

III. Boyun eğmek, itaat etmek, sulh ve barış 
yapmak

IV. Allah’ın (c.c.) emrine, peygamberin sözüne 
uyup teslimiyet göstermek.

V. Allah (c.c.) tarafından vahiy yolu ile bildirile-
rek bütün insanlığa gönderilen hak din.

Verilen tanımlardan hangisi İslam kavra-
mına ait değildir?

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D E E C C B B C B A




