AHLAKİ DAVRANIŞLAR
1.

“Yalan sözden kaçının.“

4.
(Hac suresi, 60.ayet)

Bu ayette vurgulanan ahlaki davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merhamet

B) Doğruluk

C) Sabır

D) Adalet

TEST - 1

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta
tutan, kendiniz, ana-baba ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler
olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha
yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın,
eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarptırırsanız
veya şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki)
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Yoksul kimseler Allah’a daha yakındırlar.
B) Hiçbir durumda adaletten ayrılmamak gerekir.
C) Bazı durumlarda şahitlik yapmaktan vazgeçilmelidir.

2. Allah’ın (c.c.) insan fıtratına yerleştirdiği güzel
duygular ahiretin varlığına işaret eder. Bu duygulardan birisi adalet duygusudur. Hiçbir insan
dünyadaki kötülüklerin ve zulümlerin karşılıksız
kalmasını istemez. İnsan yapılan bir haksızlığa
şahit olduğunda bundan rahatsızlık duyup o yanlış durumu düzeltmek ister. Çünkü Allah (c.c.),
insanın kalbine adalet ve hakkaniyet duygusu
yerleştirmiştir.

D) Aile büyüklerini gözeterek şahitlik yapılmalıdır.

Bu bilgiden hareketle, adaletle ilglii aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde ölçülü olmak
tavsiye edilmektedir?

A) En kötü adalet geç gelen adalettir.

A) “Allah yolunda her ne harcar veya her ne
adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.”

B) Adaletsizlik zulme neden olur.
C) Yöneticilerin en önemli özelliği adil olmaktır.
D) Bazı durumlarda adaletten taviz verilebilir.

(Bakara suresi, 270.ayet)
B) “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur;
eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka
size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız
Allah’a güvensinler.”
(Âl-i İmran suresi, 160.ayet)
C) “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik
edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında
dengeli bir harcamadır.”

3. İslam dini başkalarına maddi yardımda bulunmayı tavsiye etmektedir.

(Furkân suresi, 67. ayet)
D) “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da,
adalet bakımından da tastamamdır. O’nun
sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir,
bilendir.”

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi bu amaca yönelik değildir?
A) Kurban

B) Zekât

C) Fitre

D) Namaz

(Enam suresi, 115.ayet)
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6.

9. Sevgi ve saygı, insana en çok yakışan ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemli davranışların
yaygınlaştığı toplumlarda huzur ve mutlulukta artış gözlenmektedir.

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah,
kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman suresi, 18. ayet)

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sevgi ve
saygının yaygınlaşmasının yararlarından biri
değildir?

Bu ayette, sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal huzurun artması

A) Büyüklenmek

B) Hoşgörü ortamının oluşması

B) Haset etmek

C) Farklı düşüncelerin ifade edilebilmesi

C) Yalan konuşmak

D) Özdenetimin azalması

D) Kendine güvenmek

7.

TEST - 1

“Doğru söz iyiliğe, iyilik de cennete götürür...
Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür...”

10. Felak suresinde, hangi kötülüklerden Allah’a (c.c.)
sığınılması gerektiği belirtilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Felak suresindeki sığınılması istenilenlerden değildir?

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

A) Sinsi vesvesicilerin şerrinden

A) İyiliğe ulaşmanın yollarından biri doğru sözlü
olmaktır.

B) Hasetçilerin şerrinden
C) Gecenin şerrinden

B) Yalancılık cehenneme gitmeye neden olan
davranışlardandır.

D) Kıskançların şerrinden

C) Cennete gitmek isteyenler yalandan kaçınmalı,
doğru olmalıdır.
D) İnsanın yapmayacağı şeyleri söylemesi yalancılık değildir.

11. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) anne ve babası o küçükken vefat etmiştir. Çok sevdiği evlatlarının
ölümünün acısını yaşamıştır. İslam’ı tebliğinde
yaşadığı sıkıntılar nedeniyle doğup büyüdüğü
Mekke’den Medine’ye göç etmiştir. Bütün bu
sıkıntılara katlanmasıyla Hz. Peygamber Müslümanlara örnek olmuştur.

8. Felak suresi kötü şeylerin şerrinden Allah’a (c.c.)
sığınılması emriyle başlar. Surede geçen karanlık ifadesi gecenin karanlığı ve cehalet anlamına
gelir. Bu surede bunların yanı sıra büyü, sihir gibi İslam dininde yasaklanmış fiilleri yapanların ve
kıskanç kişilerin şerrinden de Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği vurgulanır.

Hz. Peygamberin yaşadığı bu zorlukları en iyi
anlatan kavram, aşağıdakilerden hangisinde
doğru adlandırılmıştır?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Felak suresinde kınanan tutumlardan biridir?
A) Haset etmek

B) Yalan söylemek

C) İftira atmak

D) Sabırsız olmak
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A) Sabır

B) Cesaret

C) Adalet

D) Sorumluluk

AHLAKİ DAVRANIŞLAR
1. Yüce Allah, yalan dolan ve kötü işlere bulaşmadan, haksızlık yapmadan hayatın devam
ettirilmesini istemektedir. O’nun buyurduğu şekilde çalışıp üreten, başarılı olan Müslümanlar hem
kendileri için hem de diğer insanlar için faydalı
işler yapmış olurlar. Bu tarz bir gayret ve çalışma
içinde olanlar büyük sevap da kazanırlar.

TEST - 2

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir konuyla
ilgilidir?
A) Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara
yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye
size öğüt veriyor.”
(Nahl suresi, 90. ayet)

Buna göre, bir Müslümandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir?

B) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında
adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları
sever.”
(Mâide suresi, 42. ayet)

A) Haksızlık konusunda duyarsız kalması
B) Zor durumda kalsa bile yalan söylememesi
C) Çevreyi ve hayvanları korumaması

C) “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve
en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için
şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan
kimseler olun…”
(Nisa suresi, 135. ayet)

D) Fırsatını bulduğunda insanlara zulmetmesi

D) “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan,
zekâtı veren müminlerdir.”
(Mâide suresi, 55. ayet)

2. “Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur.
Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün
dostun olur.”
(Hz. Muhammed s.a.v.)
Bu hadiste, verilen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tutum ve davranışlarımızda ölçülü olmalıyız.
B) Sevdiğimizi her şeyden çok sevmeliyiz.
C) Nefret ettiğimiz kişiden uzak durmalıyız.
D) Herkesle dostluk ilişkileri kurabilmeliyiz.
5.

3. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap
ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın
gereğine göre davran.”

Allah’ın (c.c.) insan fıtratına yerleştirdiği güzel duygular ahiretin varlığına işaret eder. Bu
duygulardan birisi adalet duygusudur. Hiçbir
insan, dünyadaki kötülüklerin ve zulümlerin
karşılıksız kalmasını istemez. İnsan, yapılan bir
haksızlığa şahit olduğunda bundan rahatsızlık
duyup o yanlış durumu düzeltmek ister.
Bu paragraftaki ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?

(Hz. Muhammed s.a.v.)

A) Adalet duygusu, ahiret inancının delilidir.

Bu hadiste, önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru adlandırılmıştır?

B) Ufacık bir kötülük yapan bile cehenneme gidecektir.

A) Müsamaha

B) Özdenetim

C) Âdil olan zalim, zalim olan da âdil olamaz.

C) Tevazu

D) Dostluk

D) Mazlumlar kendi çaresizliklerine razı olmalıdır.
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6. • “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi
için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir
günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir
peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.”

TEST - 2

8. ( ) Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
( ) Sabır, sadece zorluklara tahammül ve pasif bir
bekleyiş değildir.
( ) Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi
ve kontrol etmesidir.

(İsra suresi, 15. ayet)
• “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle
yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…”

( ) Güzel davranışların arttığı bir toplumda huzur
ve güven ortamı oluşur.
Verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu iki ayette hangi ahlaki tutum ve davranışa
vurgu yapılmaktadır?
A) Sorumluluğa
B) Vatanseverliğe

A) D - D - D - Y

B) D - D - Y - Y

C) D - D - Y - D

D) Y - D - Y - D

C) Yardımseverliğe
D) Sevgi ve saygıya
9.

Kişinin davranışlarını
kontrol etmesi

Dürüstlük

İnsanın Allah’a (c.c.) karşı
en önemli sorumluluğu

Saygı

İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması

Kulluk

İnsanın yalandan uzak
durması

Öz denetim

Tablodaki tanımlar ve kavramlar eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi
dışarıda kalır?

7. • “Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap
ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.”
(Tirmizi)
• “Çaresiz kaldığım anlarda gider, bir taş ustası
bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak
bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım
ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”

A) Saygı

B) Dürüstlük

C) Kulluk

D) Özdenetim

10. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir. Bu duygu
insan hayatına yön veren önemli bir değerdir. Bu
duygunun yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu
bilinçle hayatını devam ettirir.

Bu hadis ve paragrafta sırasıyla hangi değerlere yer verilmiştir?

Bu parçada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükür – Sabır
B) Özdenetim – Sabır
C) Hoşgörü – Tevazu
D) Saygı – Özdenetim
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A) Saygı

B) Sevgi

C) Sabır

D) Sorumluluk
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TEST - 3

1. Medine döneminde inmiştir. Beş ayetten oluşmaktadır. Sure, adını sabah aydınlığı anlamına
gelen Felak kelimesinden almıştır. Felak suresinde bazı kötülükler sayılarak bunlardan Allah’a
(c.c.) sığınılması gerektiği belirtilmiştir.

4. Yardımsever; yoksullara, düşkünlere, yardıma
muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven
kişidir. Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın
gereğidir. Çünkü iyi insan başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız kalmaz ve onlara yardımcı olur.

Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi Felak suresine ait değildir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yardımsever olduğu düşünülebilir?

A) “Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden…”

A) Bir makam elde etmek için her yola başvuran
Selami Bey’in

B) “Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden…”

B) Bahçesini güzelleştirmek için meyve ağaçları
diken Hayati Bey’in

C) “…Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!...”

C) Çocuğuna balık yemeyi değil, balık tumayı
öğreten Seçkin Bey’in

D) “ O sinsi vesvesecinin şerrinden…”

D) Çoğu zamanını toplumdan uzak bir şekilde
geçiren Ergül Bey’in
2. İslam dininde şehitlik ve gazilik övülen mertebeler
olmuştur. Şehit, Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal ve can uğruna
öldürülendir. Gazi ise savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere
denir. Toplumumuzda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet gösterilmiştir.
Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Kutsal değerler uğruna öldürülen her insan şehittir.

5. Özdenetim sahibi bir Müslüman, kendisini sürekli
kontrol altında tutar ve sorumluluk bilinciyle nefsini hesaba çeker. İnsanlarla ilişkilerinde kendisine
yapılmasını istemediği davranışları başkalarına
yapmamaya özen gösterir. Bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v.), imanın hangi hallerde daha
değerli olacağını soran Muâz b. Cebel’e “… Kendin için istemediğini insanlar için de istemediğin
zaman.” diyerek cevap vermiştir.

B) Allah için savaşa gidip, sağ olarak kurtulan
insana gazi denir.
C) Toplumumuzda şehit ve gazilere gereken saygı
gösterilmektedir.
D) Şehit olmak isteyen her insana şehitlik nasip
olmaz.

Bu parçadan hareketle;

3. • Kavmi kendisine çok güvenmiş ve ümit bağlamıştır.

I. Özdenetim sahibi insan, nasıl davranması gerektiğini bilen insandır.

• Kavmi tevhit inanacından sapıp, putperestliğe
yönelmiştir.

II. Özdenetim sahibi insan, sabrı tükendiğinde
öfkesine yenik düşen insanır.

• İnkârcılar tarafından, yalancılık, büyücülük ve
uğursuzlukla suçlanmıştır.

III. Özdenetim sahibi insan, empatik olmayı ilke
edinen insandır.

Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?

çıkarımlarından hangileri elde edilebilir?

A) Hz. Musa

B) Hz. Salih

A) I ve II.

B) I ve III.

C) Hz. Süleyman

D) Hz. Davut

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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TEST - 3

6. Felak suresi kötü şeylerin şerrinden Allah’a (c.c.)
sığınılması emriyle başlar. Surede geçen karanlık ifadesi gecenin karanlığı ve cehalet anlamına
gelir. Bu surede bunların yanı sıra büyü, sihir gibi İslam dininde yasaklanmış fiilleri yapanların ve
kıskanç kişilerin şerrinden de Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği vurgulanır.

8. Bir yardım kuruluşunun Afrikalı yoksul çocuklara
yardım projesini öğrenen İremnnur, düşüncesini
sınıf arkadaşlarıyla paylaşır. Açlığın pençesinde
kıvranan Afrikalı bir çocuğun ihtiyaçlarını bir yıl
boyunca karşılayabileceklerini anlatır. Arkadaşları İremnur’un teklifini kabul eder. İremnur, teklifin
kabul edilmesinin mutluluğuyla evine gider.

Buna göre Felak suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buna göre, İremnur ve arkadaşları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Surede, batıl inanışlardan uzak durulması gerektiği vurgulanmaktadır.

A) İremnur ve arkadaşları sadece yakınlarında
olan fakirlere odaklanmalıdırlar.

B) Surede, bütün kötülüklerden Allah’a sığınılması
öğütlenmiştir.

B) İremnur ve arkadaşları yardımlaşma bilincine
sahip olduklarını göstermiştir.

C) Surede, kısknaç kişilerin kötülük yapabileceklerine dikkat çekilmiştir.

C) İremnur ve arkadaşları sadece parasal yardımları ilke edinmemelidir.

D) Surede, vesvesecinin ne tür kötülükler yapabildiği ifade edilmiştir.

D) İremnur ve arkadaşları her yoksul insana yardım elini uzatmak zorundadır.

7. “Çaresiz kaldığım anlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur
taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile
oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta
taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”

9. • “... Her hak sahibine hakkını ver...”

Bu öyküden hareketle;

• “Onların sana iyi davranmaları nasıl senin onlar
üzerindeki hakkın ise aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır.”

I. İnsan sabırla pek çok zorluğun üstesinden
gelebilir.

Bu iki hadiste vurgulanan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

II. İnsanın yaşadığı başarsızlıklar, tecrübesizliklerinin sonucudur.

A) Hak aramak için mahkelere başvurmak yeterlidir.

III. Sabır yolculuğunda çekilen sıkıntılar, birgün
muhakkak meyvesini verir.

B) Âdil insan, her durumda adaletli olmak zorunda
değildir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

C) Adaletin olmadığı yerde huzur ve mutluluktan
söz edilemez.
D) Adalet, herkesin sığındığı ve ihtiyaç duyduğu
bir kalkandır.
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ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam’a davet
etmek için Taif şehrine gitmişti. Taifliler daveti
kabul etmedikleri gibi Hz. Peygamberi taş yağmuruna tutup ona hakaret ettiler. Onların yaptığı
bu eziyetlere karşı, “Ey Allah’ın Rasulü, beni Rabbin gönderdi, emrindeyim, istersen bunları
şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” diyen Cebrail’e (a.s) “Hayır, Ey Cebrail! Ben insanları helâk
etmek için değil, helâkten kurtarmak için geldim.
Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa
Müslüman çıkar.” cevabını verdi ve Rabbine ellerini açıp, “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle.
Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye
dua etti.
(Buhârî)

TEST - 4

4. Peygamberlerin görev ve sorumlulukları Allah
(c.c.) tarafından kendilerine bildirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görev ve sorumlulukları arasında yer
almaz?
A) Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara ulaştırmak
B) Söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olmak
C) İnsanların vahiyle ilgili sorularına cevap vermek
D) İnanmayanlar üzerinde baskı kurarak onları
inandırmak

Hz. Peygamberin bu yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) bir uyarıcıdır.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) bir rahmettir.

5.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı açıklayıcıdır.

“... Ben size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size
ben bir meleğim de demiyorum...”
(En’am suresi, 50. ayet)

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) müjdeleyicidir.

Bu ayette Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangi vurgulanmaktadır?

2. Samimi bir Müslümanın Hz. Peygamberin ahlaki
ilkelerini kendine örnek alması zorunludur.
Buna göre, Hz. Muhammed’in aşağıdaki
davranışlarından hangisinin örnek alınması
zorunlu değildir?

A) Son peygamber olduğu

A) Sözünde durması

D) Peygamberliğinin evrensel olduğu

B) İnsanüstü bir varlık olmadığı
C) Gelecekle ilgili bilgi sahibi olduğu

B) Emaneti koruması
C) Misvak kullanması
D) Danışarak iş yapması

3. Hz. Peygamber bütün insanlarla ortak özelliklere
sahiptir. Acıkınca yemek yer, susayınca su içer,
alışveriş için çarşı ya da pazara çıkar ancak bazı
özellikleriyle insanlardan ayrılır.

6. Hz. Peygamberin bazı davranışları Mekke ve Medine şehirlerinin sosyal dokusuyla özdeşleşen
davranışlardır. Bazı davranış ve mesajları da evrensel niteliktedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’i diğer insanlardan ayıran bir
özelliğidir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in evrensel nitelik taşıyan davranışlarına örnek olarak gösterilemez?

A) Temiz ve düzenli olması

A) Dürüst ve güvenilir olması

B) Allah’tan vahiy alması

B) Yetimleri koruması

C) Eceli geldiğinde vefat etmesi

C) Dişlerini temizlemesi

D) Dürüst ve güvenilir olması

D) Deveye binmesi
8

ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
7. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”

TEST - 4

10. “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.”

Bu hadis Hz. Peygamberin hangi yönüyle ilişkilendirilebilir?

(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayeti dikkate alan Hz. Peygamber ilk olarak
aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Danışarak iş yapmasıyla
B) Kur’an’ı açıklamasıyla

A) Kendisine bildirilen emirleri gizlice aile bireyleri
ile paylaşmıştır.

C) Allah’tan vahiy almasıyla
D) Son peygamber olmasıyla

B) Müşriklerle anlaşmaya çalışmıştır.
C) İlk Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerini sağlamıştır.
D) Bütün Mekkelileri Allah’ın varlığına ve birliğine
inanmaya çağırmıştır.

8. Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği ilkelerin
çoğu herkesin anlayabileceği açıklıkta bildirilmişken bazı ilkeler kapalı bir üslupta bildirilmiştir. Bu
nedenle Hz. Peygamber, Kur’an’ın bütün ilkelerini
hem yaşayarak hem de sözlü olarak açıklamıştır.

11.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in insanlara verdiği bilgiler arasında
yer almaz?
A) Kıyametin kopuş zamanı
B) Haccın yapılışı

“Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı.
Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabb’inin
rızasına ermek için sabret.”
(Müddessir suresi, 1-7. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamberden istenenlerden biri değildir?

C) Namazın kılınışı
D) Abdestin alınışı

A) Maddi ve manevi kirlerden arınması
B) İnsanları sabır hususunda uyarması
C) Bütün çirkinliklerden uzak durması
D) Harekete geçip uyarıya başlaması

9.

“Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.”
(Ğâşiye suresi, 21-22.ayetler)

12. Mekke döneminin ilk yıllarında inen Kafirun suresinde Mekkeli müşriklerin şahsında bütün
putperestlere ilan edilmek üzere iman ile şirkin
ayrı şeyler olduğu vurgulanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın bu uyarısını
dikkate alan Hz. Muhammed’in insanları İslam’a davet ederken uyguladığı metodlardan
biri değildir?

Buna göre, Kafirun suresi, aşağıdakilerden
hangisiyle başlamaktadır?
A) De ki: Ey kâfirler.

A) Hoşgörülü olması

B) Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

B) Zorlamada bulunması

C) Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek
değilsiniz.

C) Tatlı dilli, güler yüzlü olması
D) Kimseye baskı yapmaması

D) Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
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1.

3. Bizler gibi bir anne ve babadan dünyaya gelmiş
olan Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevini yerine getirirken bir insanın başına gelebilecek
olumlu olumsuz pek çok olayla karşılaşmıştır. Ayrıca sevdiği insanların ölümüyle üzülüp doğum,
düğün, zafer gibi güzel olaylar nedeniyle de mutlu
olmuştur. Hayatının bazı anlarında heyecanlanmış bazı anlarında ise tedirgin olmuştur. Acıkmış,
susamış, hastalanmış ve her insan gibi bir gün
ömrü son bulmuştur.

“Bir adam, Hz. Peygamber’e geldi. O’nun karşısında durunca korkudan titremeye başladı.
Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): ‘Korkma rahat ol. Ben kral değilim. Ben, ancak Kureyş’ten
kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.’ dedi.”
(İbn Mâce)
Bu hadisten hareketle;
I. Hz. Peygamber bir insandır.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

II. Hz. Peygamber mütevazı bir hayat sürmüştür.
III. Hz. Peygamber, hoşgörülü, şefkatli ve iletişime açık davranmıştır.

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) insandır ama sıradan
bir insan değildir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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B) Hz. Muhammed (s.a.v.) gösterdiği mucizelerle
övünmüştür.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) bazen üzülüp bazen de
sevinmiştir.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) her insan gibi sıkıntılı
günler geçirmiştir.

4. Hz. Peygamber, yaşamını devam ettirmek için insani ihtiyaçlarını yerine getirmiş, acıkınca yemek
yemiş ve susayınca da su içmiştir. Yine Hz. Peygamber kırk yaşında vahye muhatap olmuş ve
insanları İslam’ın engin dünyasına davet etmiştir.

2. Ömrü boyunca sahip olduğu mükemmel ahlakı,
Allah (c.c.) tarafından seçilmiş bir kul olması ve
vahiy alması Hz. Peygamberi insanlardan farklı
kılmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına geldiğinde kulluğunun yanı sıra peygamberlik görevini
de üstlenmiştir.

Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki ayetlerden
hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisinde
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özellikle tebliğ görevine vurgu yapılmaktadır?

A) “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ
et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini
yapmamış olursun….”

A) “… İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı
herkesi uyarayım diye vahyolundu...”

(Mâide suresi, 67. ayet)

(En’âm suresi, 19. ayet)

B) “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu
bilmezler.”

B) “Bu ne biçim peygamber; bizler gibi yemek
yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle
beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli
değil miydi? dediler.”

(Sebe’ suresi, 28. ayet)
C) “Önce en yakın akrabanı uyar.”

(Furkân suresi, 7. ayet)

(Şuarâ suresi, 214.ayet)

C) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine)
yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette
onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)

D) “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber
gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok
ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı
çok şefkatli ve merhametlidir.”

D) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…”
(Fussilet suresi, 6. ayet)

(Tevbe suresi, 128.ayet)
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8.

5. Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Hz. Muhammed (s.a.v.)
hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler.
Hz. Peygamber: “Olsun, o da bir can değil mi?”
(Müslim) diyerek cevap verir.
Bu olayda, Peygamberimizin ahlaki ilkelerinden hangisi vurgulanmaktadır?

TEST - 5

Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat ettiğinde tüm
sahabiler karmaşık duygular içerisindeydi.
Bu sırada Hz. Ebubekir geldi ve Allah’a hamd
ettikten sonra insanların düşünmeleri için şu
ayeti okudu: “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler
gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya öldürülürse
eski halinize geri mi döneceksiniz.”
(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)

A) İnsanlara saygılı olması
Bu paragraftan;

B) Sabırlı ve cesaretli olması
C) Şefkatli ve merhametli olması

I. Hz. Muhammed
tündür.

D) Hakkı gözetmesi ve âdil olması

(s.a.v.)

meleklerden

üs-

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir peygamberdir.
III. Hz. Muhammed (s.a.v.) ölümlü bir insandır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

6. Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn.
Lâ e’büdü mâ te’büdûn.

A) Yalnız I.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Velâ ene ‘âbidün mâ ‘abedtüm.
Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ e’büd.

9.

Velâ entüm ‘âbidûne mâ e’büd.
Leküm dînüküm veliye dîn.

(Ahzab suresi, 40. ayet)

Leyla, Kafirun suresini okurken ayetlerin okunuş
sıralamasında yanlışlık yapmıştır.

Bu ayetten hareketle, aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılabilir?

Numaralandırılan hangi ayetlerin yerleri değiştirilirse, Leyla sureyi doğru okumuş olur?
A) I ve II.

B) III ve IV.

C) IV ve V.

D) V ve VI.

“… O Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) en son peygamberdir.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) en merhametli peygamberdir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) en cesur peygamberdir.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) en güvenilir peygamberdir.

7. “Andolsun ki Resulullah, sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok
anan kimseler için güzel bir örnektir.”

10. • Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiştir.

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

• Surede, iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu vurgulanmaktadır.

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekilmektedir?

• Surede, iman ile şirkin arasında uzlaşma olamayacağı kesin bir dille ifade edlimiştir.

A) Hz. Peygamberin örnek oluşuna

Hakkında bilgi verilen sure, aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Hz. Peygamberin kulluğuna
C) Hz. Peygamberin eşsizliğine
D) Hz. Peygamberin merhametine
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1. “Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu, bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi
güzelce yapıp mükemmel hâle getirmiş fakat bir
köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle
derler: ‘Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı.’” Resûlullah sözlerine şöyle devam etmiştir:
“İşte ben o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. ” (Buhârî)

4. Hz. Peygamber, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile ön
plana çıkmıştır. İnsanlara karşı son derece merhametli ve adaletli davranmış, kimsenin kalbini
kırmamaya özen göstermiştir. Güler yüzlü, güzel
sözlü, yardımsever tavırlarıyla çevresindekiler tarafından sevilmiş ve saygı görmüştür.
Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Peygamber, şefkâtli aynı zamanda adaletli
bir insandır.

Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisinin açıklamasına yer verilmiştir?
A) Muhammedü’l Emin

B) Hatemü’l Enbiya

C) Hilye-i Şerif

D) Ulü’l-azm

TEST - 6

B) Hz. Peygamber, doğruluğu ilke edinmiş, güvenilir bir insandır.
C) Hz. Peygamber, iletişim kurarken sert üsluptan
kaçınmıştır.
D) Hz. Peygamber, kendisine saygısızlık edenleri
uyarmıştır.

2. Kureyşliler Hz. Peygamberden bir sene kendi
ilahlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun
ilahına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber
de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na
sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilahlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de
seni tasdik edip ilahına ibadet edelim.” demişler.
Bunun üzerine Kâfirun suresi inmiştir.

5. Bizler için uyarıcı olarak gönderilen Hz. Peygamber, hatalardan olabildiği kadar uzak kalarak
dünyada ve ahirette iyi bir yaşam sürmemizi
amaçlamıştır.

Bu bilgiden hareketle;
I. Şirk, sadece inkârcıların seçtiği bir inanç biçimidir.
II. Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk edilmemelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen bilgiyi
desteklememektedir?

III. Hz. Peygamber tevhid üzere bir hayat yaşamıştır.

A) “Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu
bunu bilmezler.”

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

(Sebe’ suresi, 28.ayet)
B) Ey Peygamber! Biz seni insanlar hakkında
şahit, müjdeci, uyarıcı ve Allah’ın izniyle O’nun
yoluna dâvet eden bir peygamber ve onların
yollarını aydınlatıcı bir elçi olarak gönderdik.”

3. Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek, “Gerek kendisine ve gerekse
başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle
yan yanayız.” buyurmuştur. (Hadis-i şerif)

(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)
C) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”

Bu hadiste, Hz. Peygamberin hangi yönü öne
çıkmaktadır?

(Âl-i İmrân suresi, 159.ayet)

A) Son Peygamber oluşu

D) “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”

B) Merhametli oluşu
C) Güvenilir oluşu

(Ahzâb suresi, 21.ayet)

D) İbadete düşkünlüğü
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6. “... Sabahın beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar
orucu tam tutun…” (Bakara suresi, 187. ayet.)
ayeti indiği zaman Müslümanlar beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesinin ne anlama geldiğini
sordular ve Hz. Peygamber şöyle açıkladı: “Ayette
bahsi geçen siyah ve beyaz iplik, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir.” (Buhârî)
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9. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği ilahi ilkeler
ve değerler, sadece indirildiği toplum için geçerli
değildir. Tüm insanlığı kuşatıcı olarak gönderilen
bu ilahi hükümler Kur’an’da bildirilmiştir. Kur’an,
kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanların
sorumlu olduğu ilahi bir kitaptır. Hz. Peygamber
ise bütün insanlığın peygamberidir.

Bu bilgi, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

Buna göre, Hz. Peygamberin getirdiği ilkelerle
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.

A) Bu ilkeler bütün insanlığı ilgilendirmektedir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı açıklayıcıdır.

B) Kıyamete kadar geçerliliği olan evrensel ilkelerdir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) rahmet peygamberidir.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) uyarıcı ve müjdeleyicidir.

C) Bu ilkeler, Kur’an’ın özüne ve esaslarına uygundur.

7. • “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir
hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını
mutlaka soracaktır.”
(Nesâî)

D) Bu ilkelerin yenilenmesi ve değiştirilmesi gerekir.

• “Bir Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak
o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka
olur.”
(Ahmet b. Hanbel)
• Torunlarını namazda bile omzunda taşımış,
zaman zaman onların ve diğer çocukların oyunlarına katılmıştır.
(Müslim)
Verilen hadisler, Hz. Peygamberin hangi ahlaki
ilkesiyle ilişkilendirilebilir?
A) Güvenilir oluşuyla
B) Merhametli oluşuyla

10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklaması bizler için çok önemlidir. Çünkü Kur’an’da açık ve
ayrıntılı bir şekilde anlatılmayan bazı konuların
açıklanması gerekmektedir. Eğer Hz. Peygamber
bu ayetleri açıklamasaydı ve inananlara doğru
yolu göstermeseydi dinin emirlerini uygulamada
Müslümanlar hataya düşebilirdi.

C) Dürüst oluşuyla
D) Son peygamber oluşuyla
8. Hz. Muhammed (s.a.v.) de diğer insanlar gibi bir
hayat yaşamıştır. Bir insanın başına gelebilecek
olumlu olumsuz pek çok olayla karşılaşmıştır.
Sevdiği insanların ölümüyle üzülüp doğum, düğün, zafer gibi güzel olaylar nedeniyle de mutlu
olmuştur. Hayatının bazı anlarında heyecanlanmış
bazen ise tedirgin olmuştur. Acıkmış, susamış ve
hastalanmıştır.

Bu parçada verilen mesaj, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kur’an, Hz. Peygaberin açıklamalarıyla anlaşılır
hale gelmiştir.

Bu parçada, Hz. Peygamberin hangi özelliğine
dikkat çekilmiştir?

B) Kur’an, insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran
bir nurdur.

A) Peygamber olduğuna

C) Kur’an’ın izinde olmayan hiçbir yol aydınlık
değildir.

B) Merhametli olduğuna

D) Kur’an, uyarıcı ve yol gösterici bir rehber kitaptır.

C) Kul olduğuna
D) Elçi olduğuna
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1.

●

TEST - 7

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde
ortaya çıkan fıkhi yorumlardan biri değildir?

Ebu’l-Hasan’ın, inanca ait konularda ayet ve
hadislerden çıkardığı görüşlerini kabul edenlerin bağlı olduğu itikadi bir mezheptir.

• Bu mezhebe göre, cennetlikler ahirette Allah’ı
(c.c.) göreceklerdir.

A) Malikilik

B) Hanbelilik

C) Kadirilik

D) Şafilik

• Büyük günah işleyen günahı helal saymadıkça
dinden çıkmaz.
Özellikleri verilen mezhep, aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?
A) Hanefilik

B) Şafilik

C) Yesevilik

D) Eşarilik

5. İslam düşüncesindeki farklı yorumlarla ilgili;
I. Dini düşüncenin zenginleşmesine katkı sağlar.
II. Dinin yaşanmasını kolaylaştırır.
III. İnsanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkmasına
neden olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

2. Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişmez. Ancak bireylerin bakış açısına,
yaşam tarzına ve içinde bulunduğu sosyoekonomik duruma göre din anlayışlarında farklılıklar
olabilir. İnsanların dine bakış açıları birbirleriyle
aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Bu sebeple
tarih boyunca dinde farklı anlayış biçimleri ortaya
çıkmıştır.

6.

A) Yalnız II.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

●

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

• Peygamberlere inanmak
• Kitaplara inanmak

Buna göre, din ve din anlayışı ile ilgili aşağıda
yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

• Meleklere inanmak
• Kaza ve kadere inanmak

A) Din tektir, din anlayışı birden fazladır.

• Ahirete inanmak

B) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna
dayanır.

Yukarıdaki İslam dininin inanç esaslarını konu edinen ve ayrıntılı bir şekilde açıklayan ilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Din evrenseldir, din anlayışı yerel unsurlar içerir.
D) Dinin kaynağı Kur’an’dır, din anlayışının kaynağı diğer ilahi kitaplardır.

3. İslam dininde gönülden bir bağlılıkla kesin olarak inanılması gereken esaslar vardır. Din anlayışı
ve yorumu ne olursa olsun, İslam tarihi boyunca Müslümanlar bu inanç esaslarına temel ilke
olarak inanmış ve bağlı kalmışlardır. Ancak inanç
konularının bazı ayrıntılarında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu farklı anlayışlara itikadî yani
inançla ilgili yorumlar denir.

A) Fıkıh

B) Hadis

C) Siyer

D) Kelam

7. Hanefilik ile ilgili;
I. İnançla ilgili yorumlardan biridir.
II. İmam-ı Azam’ın görüşlerine dayanır.
III. Günümüzde daha çok Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye ve
Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar
arasında yaygındır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir?

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Maturidilik

B) Mevlevilik

A) Yalnız II.

B) Yalnız III.

C) Yesevilik

D) Hanefilik

C) I ve II.

D) II ve III.
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8. • En ünlü eseri, binlerce hadisi içinde bulunduran
“Müsned” adlı hadis kitabıdır.

TEST - 7

11. İslam düşüncesindeki yorum biçimleri üç farklı
alanda ortaya çıkmıştır. Bunlar inançla ilgili yorumlar, fıkhî yorumlar ve tasaavvufi yorumlardır.

• Görüşleri ve mezhebi daha çok Suudi Arabistan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan tasavvufi yorumlar
arasında yer almaz?

A) Ebu’l-Hasan el-Eşari

A) Mevlevilik

B) Yesevilik

C) Nakşibendîlik

D) Malikilik

B) Ahmet b. Hanbel
C) Abdülkadir Geylani
D) Mevlana Celaleddin Rumi
12.

9.

Alevilikte dua sözcüğünün yerine “gülbenk”
ve “tercüman” sözcükleri kullanılmaktadır. Bu
dualar değişik zamanlarda değişik amaçlarla
yapılmaktadır. Özellikle cemlerde sık sık okunur. Sofraya otururken de “Bismişah... Evvel
Hak diyelim, kadim Hak diyelim...Geldi Ali
sofrası Ya Şah diyelim. Şah versin biz yiyelim.
Demine Hu diyelim…” şeklinde bir gülbenk
okunur. Kısa ve birbiri ile uyumlu cümlelerden
oluşur. Ülkemizde Türkçe olarak yapılır. Gülbenkleri genelde mürşit ve pirler hazırlar.

“Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasanın 14. madde
hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet,
dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini
inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve
suçlanamaz. “
(T.C. Anayasası 24. Madde)
Anayasamızda yer alan bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kınanacak davranışlardan kaçınmak gerekir.
B) Herkesin mutlaka bir inancı vardır.
C) İnsanlar dini inançlarını açıklamalıdır.

Bu parçada gülbenklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

D) İnanç özgürlüğü güvence altına alınmıştır.

A) Bismişah ile başladığına
B) Kim tarafından hazırlandığına

13. Alevi - Bektaşilikte her yemek sonrasında yapılan
sofra duasının dışında bir de lokma duası vardır. Pişirilen yemekler sofraya getirilmeden önce
dedeye sunulur ve onun duası alınır. Getirilen bu
yemeklere lokma denir. Lokma duası yapıldıktan
sonra yemekler sofraya konulur ve yenilir.

C) Okuyanın farklı kişiler olduğuna
D) Cem törenlerinde yer verildiğine

Bu bilgiden hareketle;
I. Alevi - Bektaşilikte sofra duasına, lokma duası
denilmektedir.

10. Her tasavvufi düşüncede farklı kavram, uygulama ve etkinlik bulunmaktadır. Bunların her birine
farklı isimler verilmektedir.

II. Yemekler yenilmeden önce dede, dua eder.
III. Lokma duasına katılmayanlara yemek ikramı
yapılmaz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik ile ilgili kavramlardan biri
değildir?
A) Sema

B) Cem

C) Musahiplik

D) Hızır orucu

çıkarımlarından hangileri elde edilemez?
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A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) Yalnız III.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1.

Din

3. Din adına yapılan yorumlar asla dine zarar verici
boyutta ve art niyetli olmamalıdır.

Din anlayışı

I. Vahiy yoluyla gön- İnsanların bakış açısıderilir ve değişmez. na göre oluşur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din anlayışında farklı yorumlar ortaya koyarken dikkat
edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

II. Akıl sahiplerine hi- Kişi ve toplumlara göre
tap eder.
farklılık gösterebilir.

A) Dini yorumlara aykırı duygu ve düşünceleri
açıklamaktan uzak durmak

III. Zamanla değişebi- Kötü davranışlardan
lir.
sakındırır.

B) İslam âlimlerinin görüşleriyle aynı doğrultuda
yorum yapmaktan kaçınmak

IV. Dünya ve ahiret Çevresel faktörlerden
mutluluğu sağlar.
etkilenir.

C) Üslubun çatışma ve kutuplaşmaya yol açmamasına özen göstermek

Numaralandırılan yerlerin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?
A) I.

2.

B) II.

İnsanların bakış
açısına göre
oluşur.

C) III.

Din
Anlayışı

D) Kur’an ve sünnet hakkında yeterli bilgiye sahip
olmak

D) IV.

4. İnsanın yapısı, çağın koşulları, bilgi düzeyi ve
toplumsal değişim gibi faktörler, İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarına neden olmuştur.
Bunun bir sonucu olarak din anlayışında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda din anlayışındaki
farklılıklar hem birey hem de toplum için bir zenginliktir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin
değerlendirilip yorumlanması sonucunda tefsir,
hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi birçok bilim
dalı doğmuştur.

Kişi ve toplumlara göre farklılık
gösterebilir.

Zamanla
değişebilir.

TEST - 8

Bu parçadan hareketle;
I. Din anlayışındaki yorum farklılıkları birer zenginliktir.

?

II. Din anlayışındaki farklılıklar pek çok bilim dalının doğmasına vesile olmuştur.

Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

III. Din anlayışı konusundaki farklılıklar dinin özüne
zarar vermektedir.

A) Vahiy yoluyla gönderilir.
B) Kesinlikle değişmez.

sonuçlarından hangilerine ulaşılmaz?

C) Kötülüklerden sakındırır.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) Yalnız III.

D) Evrensel olmayıp bölgeseldir.
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8. I.Dini düşüncenin gelişmesini ve zenginleşmesini
sağlar.

5. • En önemli fıkhi yorumlardan biridir.
• İmam-ı Âzam’ın görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir.

II. Kişilerin bağlı olduğu yorum biçimini, dinin
kendisi olarak algılamasına yol açabilir.

• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve
Balkanlarda yaygınlık kazanmıştır.

III. Zamanla toplumda taraftarlığa ve bağnazlığa
sebep olabilir.

Öncüllerde aşağıdaki fıkhı yorumlardan hangisi ile ilgili bilgi verilmiştir?
A) Maturidilik

B) Malikilik

C) Hanefilik

D) Eş’arilik

TEST - 8

IV. İnsanlara, dini gereklerini yerine getirmede
kolaylık sağlar.
Öncüllerde verilenlerden hangileri din anlayışı
alanında yapılan yorumların faydalarındandır?

6. İnançla ilgili yorumlar, yaşanılanı bölge ve iklime
göre farklılıklar gösterebilir. İyi niyetle yapılan yorumların Müslümanların sorunlarına çözümler
sunduğu bir gerçektir.

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

9. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.”
Bu sözün oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçları arasında yer almaz?

A) Kişinin halka faydalı olmaktan başka sorumluluğu yoktur.

A) İman esaslarını anlaşılır bir şekilde yorumlamak
ve açıklamak

B) Allah, insanlara faydalı olmayı tavsiye etmektedir.

B) İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap verip onları
çürütmek

C) Doğru olmanın yolu halka iyilik yapmaktan
geçer.

C) Hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit
ederek onları ayıklamak

D) Hak adına yapılan bütün çalışmalar değerlidir.

D) Dinin ibadet boyutu ile ilgili açıklayıcı bilgiler
vermek

7. Alevi-Bektaşilikte cem esnasında belirli kurallar
çerçevesinde on iki hizmet yapılır.

10. Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. İnsanın,
akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması mümkündür. Çünkü Allah, insandan aklını kullanmasını,
düşünmesini ve ibret almasını istemektedir. Bunun
için de akıl Allah’ı tanıma konusunda bağımsızdır
ancak yükümlülük ifade eden hükümleri tanıma
konusunda bağımsız değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetleri yürütenlere verilen adlardan biridir?

Verilen bilgi, aşağıdaki dini yorumların hangi
alanıyla ilgilidir?

A) Dede

B) Semah

A) İtikat

B) İbadet

C) Âlim

D) Musahip

C) Fıkıh

D) Tasavvuf
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1. • Fıkıh usulü ilminin temel ilkelerini ortaya koyduğu “er-Risale” isimli kitabını kaleme almıştır.

TEST - 9

4. Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam dininin Arap Yarımadası dışında çeşitli bölgeler ve
toplumlar arasında yayılması,

• “er-Risale” günümüze kadar ulaşmış önemli
eserlerdendir.

I. Dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni
gelişmelerin ortaya çıkması

• Görüş ve düşünceleri kendisinden sonra gelen
pek çok fıkıh âlimini etkilemiştir.

II. Kur’an ayetlerinin zamanla geçerliliğini yitirmesi

Sözü edilen fıkıh bilgini aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?

III. İslam’ın yaşanabilir bir din olmaktan çıkması

A) Ebu Hanife

B) İmam Şafi

durumlarından hangilerine yol açmıştır?

C) Ahmet b. Hanbel

D) İmam Malik

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2. İnanç, insanın iç dünyasını kuşatırken; ibadetler de dış dünyasına yansır. Dini hayatı daha bir
görünür kılar. Dinlerde inanç ve ibadet konularını
tamamlayan unsurlar ise ahlaki hükümlerdir. Ahlak, insan davranışlarının temelini oluşturur.

5. İslam düşüncesinde yorumların çeşitlilik göstermesi, zenginliktir. Bu yorumların birden çok
olmasının çeşitli sebepleri vardır.

Bu parçadan hareketle;
I. İnanç konuları düşünce planında ele alınmalıdır.
II. İbadet konuları daha farklı şekil özellikleri
taşımaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinin amaçları arasında yer
almaz?

III. Ahlak, inançla ilgili konuların bir alt dalıdır.

A) İnsanı doğru tercihlere yönlendirmek

çıkarımlarından hangileri elde edilebilir?

B) Din âlimlerinin saygınlığını arttırmak

A) I ve II.

B) I ve III.

C) Peygamber ahlakını yerleştirmek

C) II ve III.

D) I, II ve III.

D) İnsana sorumluluklarını hatırlatmak

3. Hz. Peygamber, İslam dinini insanların anlayıp
yaşayabilecekleri seviyede anlatmıştır. İnsanların durumlarını göz önünde bulundurarak onlara
öğütler vermiştir. Bundan dolayı da aynı soruyu soran farklı kişilere farklı cevaplar vermiştir.
“Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” diye soran
birine, “Namaz kıl.” derken aynı soruyu soran bir
başkasına da “Anne ve babana iyilik et.” demiştir.

6. İnsanın sadece bir tek dini yoruma tutunması beraberinde bazı zorluklar da getirir.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların tek
bir dini yorumu benimsemeye yönlendirilmesi
halinde karşılaşılacak durumlardan biri değildir?

Bu parçada verilen mesaj, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İnsanlar daha uyumlu ve daha bilinçli olur.
B) İklim koşullarına uymayan yorumlar insanları
zorlar.

A) Dinin doğruları kişiden kişiye değişmez.
B) Dinde, her sorunun tek cevabı olmayabilir.

C) Farklı kültürlerin varlığı zamanla son bulur.

C) Dini duygu ve düşünce insanı olgunlaştırır.

D) Dinin kolaylık yönü ihmal edilmiş olur.

D) Namaz, cennetin yolunu açan bir ibadettir.
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7. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri
birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, onun
din anlayışı üzerinde etkili olur. Bu durum, dinin
farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

9.

Buna göre, İslam kültüründe pek çok farklı
yorum ve düşüncenin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

TEST - 9

Farz et yoldaş oldun bir kavim ile
Kanat ger onlara, şefkatin olsun
Kendi kusurunu gör basiretle
Yoldaşın ayıbına gözün kör olsun
(Şamil DAĞCI)
Bu dizelerde verilen mesaj, aşağıdakilerden
hangisi olamaz?

A) Her toplumun dini algılamada farklılıklar yaşadığının

A) Ahlaklı olmak, insan için bir zorunluluktur.

B) İslam’ın fikir ve vicdan hürriyetine verdiği önemin

C) İnsan, daha çok kendi hatalarıyla yüzleşmelidir.

B) Ayıpları görmek değil, örtmektir esas olan.
D) İnsan dost bildiklerine merhametli olmalıdır.

C) İslam’ın farklı kültürlerle etkileşime girdiğinin
D) Dini alanda yazılan eserlerin çok olmasının

8. İslam dünyasında ortaya çıkan mezhepler arasındaki görüş ve anlayış farklılıkları dinin temel
esaslarına yönelik olmayıp ayrıntılarla ilgilidir.
Örneğin hiçbir İslami düşünce ekolü Allah’ın varlığını ve birliğini tartışmamıştır. Namaz, oruç, hac
ve zekâtın farz olduğu; içki, kumar, zina, hırsızlık
gibi kötülüklerin haramlığı konusunda aykırı görüş belirtmemiştir.

10. Mevlevilikte İslam dininin sevgi ve müsamaha
içeren ilkeleri önemle vurgulanır. Bu yorum biçimine göre doğruluk, adalet, yardımlaşma, iyi
niyet gibi değerler insanı mutluluğa götürür. Kibir,
kin, öfke, dedikodu gibi davranışlar ise insanın
uzak durması gereken davranışlardır. Mevlevilik
yoluna giren kişi bu kötülüklerden uzak durma
konusunda bir söz vermiş demektir.

Bu parçadan hareketle;
I. Din alanında yapılan yorumlar, dinin esaslarından kabul edilebilir.

Buna göre, Mevlevilik yorumunu benimseyen
kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenemez?

II. Din alanındaki farklı görüşler daha çok ayrıntılarla ilgilidir.
III. Din alanındaki yorumlar, dinin özüne zarar
ve-recek nitelikte olmamalıdır.

A) Hoşgörülü olması

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

B) Kindar olması
C) Âdil olması
D) Sabırlı olması
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1. B 2. C 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. A 9. B 10.D 11.B 12. A

TEST 5

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C 9. A 10.D

TEST 6

1. B 2. C 3. B 4. D 5. D 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A

TEST 7

1. D 2. D 3. A 4. C 5. C 6. D 7. D 8. B 9. C 10.A 11.D 12.D 13. D

TEST 8

1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. B 9. C 10. A

TEST 9

1. B 2. A 3. B 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. A 10. B
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