
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde gayb kavramı 
ile ilgili bir ifadeye yer verilmemiştir?
A) “…Bizi cehennem azabından koru.” (Bakara, 
201) 
B) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin…” (Ba-
kara, 43) 
C) “Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih eder-
ler…” (Şûra, 5)) 
D) “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip 
etmeyin.” (Nûr, 21)

1.

2.

3.

4.

5.

İnsan, her an izlendiğini bilir ve yalnız olsa bile gü-
nah işlememeye gayret eder. Kendisini her zaman 
güvende hisseder. İşledikleri hayırlı ve güzel işle-
rin melekler tarafından amel defterine kaydedildi-
ğini bildiğinden yaşantısını güzelleştirmeye özen 
gösterir. Allah’ın yarattığı varlıkların sadece duyu-
lar alemindekilerle sınırlı olmadığını bilir.

Cevap olarak bu bilgilerin verildiği soru aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Melekler niçin Allah’a itaat ederler? 
B) Melekler neden yaratılmıştır? 
C) Allah hangi varlıkları yaratmıştır? 
D) Melek inancının insan davranışlarına etkisi 
nedir?

“Ömrümde, her renkten, her ırktan insanların 
birlikte kaynaştığı, İbrahim’in, Muhammed’in ve 
semavi kitaplardaki bütün peygamberlere ev sa-
hipliği yapan, şimdi bulunduğum bu mukaddes 
topraklardaki kadar, insanlar arasında böylesine 
coşkulu ve içtenlikli bir konukseverlik, böylesine 
yüreklerden taşan gerçek bir kardeşlik hiç görme-
dim.” (Malcom X)

Malcom X yukarıdaki sözleri ile hac ibadetinin 
hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
A) İnsanların bilgisini ve kültürünü arttırmasına 
B) Malın ve mülkün fani olduğunu anlatmasına 
C) Müslümanlar arasındaki birlikteliğin güçlen-
mesine 
D) Kalpleri kötü duygu ve düşüncelerden arındır-
masına 

• “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. 
Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez…” 
(Enbiya, 47)
• “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla 
yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücü-
nün yeteceğini düşünmezler mi?...” (Ahkaf, 33)
• “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı 
olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay 
halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük 
hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsi-
ni sayıp dökmüş. (Kehf, 49)

Yukarıda verilen ayetlerde aşağıdaki kavram-
lardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Mahşer  B) Amel defteri 
C) Mizan  D) Ba’s

Umre; hac mevsiminin dışında, ihramlı olarak 
Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say 
yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çı-
karak yapılan sünnet bir ibadettir.

Verilen tanımda aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabı yoktur?
A) Umre nasıl yapılır? 
B) Umrenin hükmü nedir? 
C) Umre ne zaman yapılabilir? 
D) Umrede ihram yasakları nelerdir?
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I. Allah’ın verdiği nimetlere şükür için kesilir.
II. Küçükbaş hayvanları 1 ile 7 kişi arası ortak 
kesebilir.
III. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin olan 
her Müslüman’ın kurban kesmesi vaciptir.
IV. Toplumda paylaşma, yardımlaşma, kardeşlik 
gibi duyguların artmasına katkı sağlar.
V. Büyükbaş hayvanlar en az 3 yaşını doldurun-
ca kurban edilebilir.

Kurban ibadetiyle ile ilgili verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?
A) I, III 
B) I, III, IV 
C) I, III, IV, V 
D) I, II, III, IV, V

6.

7.

8.

 9.

10.

Hz. İsmail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen pey-
gamberlerden biridir. Yüce kitabımız onu salih, 
uslu, sabırlı ve itaatkâr bir kul olarak tanıtmaktadır. 
Hz. İsmail (a.s.), Hz. İbrahim’in (a.s.) Hz. Hacer ile 
evliliğinden dünyaya gelmiştir. Bir süre sonra Al-
lah’ın (c.c.) emriyle Hz. İbrahim (a.s.), eşi Hacer’i 
ve oğlu İsmail’i (a.s.) alarak Şam’dan Mekke’ye bı-
rakmıştır. Hz. Hacer ise bu duruma büyük bir tesli-
miyet göstermiştir.

Bu metinde Hz. İsmail (a.s.) ile ilgili hangi bil-
giye ulaşılamaz?
A) Nerede peygamber olduğuna 
B) Örnek ahlakı ile ilgili bilgilere
C) Anne ve babasının isimlerine
D) Mekke’ye yerleşme sebebine

Cabir (r.a) yeni evlenmiş ve maddi sıkıntı yaşı-
yordu. Bu durumu bilen Hz. Muhammed(s.a.v) bir 
yolculuk esnasında Cabir (r.a)’in bakımsız ve zayıf 
olan devesini satın almak istedi. Medine’ye ulaşın-
ca teslim etmek şartıyla deveyi satın aldı. Yolculuk 
dönüşü Cabir (r.a) deveyi teslim etmek için getirin-
ce Hz. Peygamber Cabir (r.a)’e olan borcunu öde-
di ancak deveyi almayıp, Cabir (r.a)’e hediye etti.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılabi-
lecek bir sonuçtur?
A) Alışverişte dürüst davranmak. 
B) İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak. 
C) Borçluya kolaylık göstermek. 
D) Yardıma yakınlardan başlamak.

“Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, 
yetime ve esire de yemek verirler.” (İnsan, 8)

Verilen ayet mealinde yer alan güzel ahlaki 
davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dürüstlük 
B) Çalışkanlık 
C) Vatanseverlik 
D) Yardımseverlik

“…İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman 
için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da 
uyarıcı kitabı indirdik.” (Nahl, 44)

Verilen ayetten Hz. Muhammed’in (s.a.v.) han-
gi özelliği çıkarılabilir?
A) Sabırlı olması 
B) Son peygamber olması 
C) İnsanlığa rahmet olması 
D) Kur’an’ı açıklayıcı olması
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