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4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Bilgi ve İnanç01 Test 01

01

1. İnsanın bir yaratıcıya inanma ihtiyacı, doğuştan 
gelen bir özelliğidir. Bu sebeple Hz. Allah (c.c) in-
sana, doğru olan inanç yolunu kutsal kitaplar ve 
peygamberler vasıtasıyla göstermiştir. Son ve de-
ğişmemiş, kıyamete kadar da değişmeyecek kitap 
olan Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru bir inancın 
nasıl olması gerektiğini açıklamıştır.

 Buna göre;

 I. Kur’an-ı Kerim, insanlara en doğru yolu gös-
termiştir. 

 II. İnsanın diğer canlılardan üstün olan özellikleri 
vardır.

 III. Hz. Allah (c.c) insanlara doğru inancın ne ol-
ması gerektiğini öğretmiştir.

 IV. İnsan, doğası gereği bir yaratıcının varlığına 
inanır.

	 yargılarından	hangisi	veya	hangileri	verilen	par-
çadan	çıkarılabilir?

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

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

2. Çevreyi algılamanın ve ilk bilgileri edinmenin yolu 
duyu organlarımızdır. İnsan duyularla elde ettiği 
verileri aklıyla değerlendirerek bilgi üretir. Akıl 
ürettiği bilgiyi kullanarak yeni ve anlamlı sonuç-
lar çıkarır. İnsan akıl vasıtasıyla elde edemeye-
ceği ve duyuların ötesindeki bilgilere ancak doğru 
haber yoluyla ulaşır. Hayatta sadece duyular ve 
akıl yürüterek bütün bilgilere ulaşmak imkânsızdır. 
Özellikle Hz. Allah (c.c)’ın sıfatları, peygamberlerin 
gönderiliş gayesi, ölüm ve ahiret âlemiyle ilgili ko-
nuları vahiy sayesinde öğrenebiliriz.

	 Bu	 parçadan	 hareketle	 aşağıdaki	 yargılardan	
hangisine	ulaşılamaz?

 A) Akıl duyularla kendisine gelen verileri değer-
lendirerek bilgi üretir.

 B) İlk bilgileri duyularımızla elde ederiz.

 C) Sadece akıl yürütme ile bütün bilgilere ulaş-
mak imkansız ve zordur.

 D) Vahiy özellikle ölümden sonraki hayatla ilgili 
insana bilgi verir.

 E) Aklımızla her bilgiye ulaşabiliriz.

3. Hz. Allah (c.c) insanı diğer canlılardan üstün özel-
likler ile yaratmıştır. Mesela merak etme, bilge ve 
öğrenme özellikleriyle var etmiştir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	insanın	diğer	
canlılara	göre	üstün	özelliklerinden	biri	değildir?

 A) Düşünebiliyor olması

 B) Anlayabilmesi

 C) Okuyup yazabilmesi

 D) Rızkının olması

 E) İradesini kullanıyor olması

4. “Ve Âdem’e (a.s) bütün isimleri öğretti. Sonra 
onları meleklere arz ederek, ‘Eğer sözünüzde 
sâdıksanız bana şunların adlarını söyleyin’ buyur-
du. Melekler, Biz seni tenzih ederiz. Senin öğretti-
ğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhak-
kak her şeyi bilen hâkim ancak sensin” dediler.”

(Bakara Suresi, 31-32)

	 Bu	ayet-i	kerimede	vurgulanan	husus	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) İnsanın belli bir ömrü olduğu

 B) İnsanın bilen ve öğrenen bir varlık olduğu

 C) İnsanın topraktan yaratıldığı

 D) İnsanın inanan bir varlık olduğu

 E) İnsanın duyu organlarını kullanabildiği

5. Hz. Allah (c.c)’ın Cebrail (a.s) aracılığıyla peygam-
berlerine, onların da insanlara bildirdiği, hayatın 
hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyulup 
nelerden sakınılacağını (emir ve nehiy), bildiren 
ilahî bilgilerdir.

	 Bu	cümlede	tanımı	yapılan	kavram	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Vahiy

 B) Sezgi

 C) Mütevatir haber

 D) Sünnet

 E) İlham

ÖRNEKTİR



5

TestBilgi ve İnanç 01

1-E 2-E 3-D 4-B 5-A 6-C 7-C 8-B 9-C 10-C 11-A

6. (Ey Habibim!) Yaratan Rabbinin adı ile oku! İnsanı 
bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Ki, senin Rabbin 
sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazı yazmayı) 
öğretmiştir. İnsana bilmediği şeyleri öğretmiştir.”

(Alak Suresi, 1-5)

 “İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe 
farzdır.”

(Sünen-i İbn Mâce)

	 Bu	ayet-i	kerime	ve	hadis-i	şerife	göre;	

 I. İslam bilgiye önem vermiştir.

 II. Bilginin kaynağı akıl, duyu ve sezgilerdir.

 III. Bilgi öğrenme İslam’da zorunluluktur.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

7. “Şüphesiz, göklerle yerin yaratılışında ve gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri 
için (Allah’ın büyüklüğüne) deliller vardır.”

(Âl-i İmrân Suresi, 190)

 “(Sana indirdiğimiz) bu Kur’ân, hayır ve bereketi 
çok bir kitaptır. Onu, sana, âyetlerini düşünsünler 
ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye indirdik.”

(Sâd Suresi, 29)

	 Bu	 ayet-i	 kerimelerde	 verilmek	 istenen	 ortak	
mesaj	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) İnsanın iradesini kullanmasındaki özgürlüğü

 B) Doğru bilginin kaynağının vahiy olduğu

 C) Aklın ve düşünmenin önemi

 D) Duyu organlarının doğru kullanılması 

 E) İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu olduğu

8.	 İslam’a	göre	(insanlar için)	dini	sorumluluğun	ön	
şartı;	

 I. Akıl 

 II. İrade

 III. Beslenme

	 ifadelerinden	hangileridir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

9. Vahiy doğru bilgi kaynaklarının başında gelir. Her 
bilgiyi biz aklımızı kullanarak bulamayız. Özellikle 
Hz. Allah’ın (c.c) birliği, peygamberlerin gönderiliş 
amaçları, Hz. Allah’ın (c.c) bizden istedikleri iba-
detler ve ahiret hayatındaki başımıza gelecekle-
ri biz ancak vahiy sayesinde öğrenebiliriz. Duyu 
organlarımız da bilgi edinme yollarından birisidir. 
Hz. Allah (c.c) insanı işitme, görme, koku alma, tat 
alma ve dokunma gibi hislere sahip olarak yarat-
mıştır ve bunları sağlıklı bir şekilde kullanıp doğru-
ya ulaşması için de Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir.

	 Bu	parçanın	başlığı	aşağıdakilerden	hangisi	ol-
malıdır?

 A) Akıl ve vahiy ilişkisi

 B) Bilgiye ulaşmada duyu organlarımız

 C) Doğru bilgi kaynakları

 D) Vahyin yol göstericiliği

 E) Bilgiye ulaşmada aklın önemi

10. İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler 
dinî açıdan sorumlu da değildir.

	 Bu	durumu	ifade	eden	hadis-i	şerif	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) “Her çocuk, fıtrat üzere (inanmaya eğilimli ola-
rak) dünyaya gelir.”

 B) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınız-
dır.”

 C) “Aklı olmayanın dini de yoktur.”

 D) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulur-
sa alsın.”

 E) “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen 
ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti iste-
yen yine ilme sarılsın.”

11.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 İslam’a	 göre	 bir	 bilgi	
kaynağı	değildir?

 A) Sezgiler ve varsayımlar

 B) Salim duyu organları

 C) Peygamberlerden gelen haber

 D) Mütevatir haber

 E) Selim akıl
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6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Bilgi ve İnanç01 Test 02
1. İnsan doğru bilgiye ulaşmak için aklını ve duyula-

rını kullanır. Fakat her konuyla ilgili doğru bilgiye 
yalnızca bu iki kaynakla ulaşması mümkün değil-
dir. İnsanın doğru bilgiye ulaşması için bir başka 
kaynak da vahiydir. İnsan, ilk insanın nasıl var 
olduğu ve öldükten sonra insana ne olacağı gibi 
soruların cevabını vahiy sayesinde öğrenebilir. 
Kur’an-ı Kerim’de, evrenin ve ilk insanın yaratılışın-
dan, görünmeyen varlıklardan, geçmişte yaşamış 
toplumlardan ve peygamberlerden söz edilmiştir. 
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri, kıya-
met, ahiret ve insanın çeşitli sorumluluklarının ne-
ler olduğu en doğru şekilde açıklanmıştır.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi-
ne ulaşılamaz?

 A) İnsan sadece aklını ve duyularını kullanarak 
her türlü bilgiye ulaşamaz.

 B) İnsanın aklıyla ulaşamayacağı birçok konuda 
vahiy insanı bilgilendirmiştir.

 C) Günümüzde artık insanlar her türlü bilgiyi bil-
mektedirler.

 D) İnsanın doğru bilgiye ulaşmasında en önemli 
kaynak vahiydir.

 E) Kur’an-ı Kerim insanın cevap bulmakta zorlan-
dığı birçok konuda insanı aydınlatmıştır.

2.	 İman	 -	bilgi	 ilişkisiyle	 ilgili	 olarak	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenemez?

 A) Kalbin inanması ve tatmin olması, imanın ger-
çekleşmesi için en temel şarttır.

 B) Kişinin inanılması gereken şeyleri kalbiyle tas-
dik ettiğinde diliyle ifade etmesi şart değildir.

 C) Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o kimsenin 
başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi 
için gereklidir.

 D) Bir kimsenin iman etmesi için diliyle iman etti-
ğini söylemesi yeterlidir, kalbiyle tasdik etme-
se de olur.

 E) Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağ-
men kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman 
etmiş olmaz.

3. Sözcük anlamı olarak güven duygusu içinde tas-
dik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül 
huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Dinî terim 
olarak ise; kişinin Hz. Allah’ın (c.c) varlığını, birliğini, 
sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bun-
lardan başka inanılması gereken şeyleri kalp ile 
tasdik edip dil ile söylemesidir.

	 Bu	metinde	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Akaid B) İman C) İhsan

  D) Akide E) Tevhid 

4. İslam dini hakkında araştırma yapan ve kitap ya-
zan birçok gayrimüslim vardır fakat bunlar Müslü-
man ve mümin değillerdir.

	 Bu	durumu	en	 iyi	 ifade	eden	cümle	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) İman salih amellerle olgunlaşır.

 B) Dini hayat, imanla başlayıp ibadetlerle devam 
eder.

 C) İman sadece bilmekle oluşmaz, kalple de tas-
dik etmek gerekir.

 D) İbadetlerin geçerli olması için iman şarttır.

 E) İbadet etmeyenin imanı giderek azalır.

5. Dini hayat imanla başlayıp ibadetlerle sürdürülür. 
İnanmak ile ibadet etmek ayrıdır. Fakat ibadetlerin 
geçerli olması için iman temel şarttır. İman eden 
bir insan ibadetleri bıraktığı sürece imanı azalır. 
İnancı güçlü bir insan sürekli ibadet etmek için ça-
lışır. 

	 Bu	metnin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Dinin insana kazandırdıkları

 B) İman bilgi ilişkisi

 C) İman ibadet ilişkisi

 D) Din ve ahlak ilişkisi

 E) İbadetlerde ilkeler
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TestBilgi ve İnanç 02

1-C 2-D 3-B 4-C 5-C 6-B 7-B 8-D 9-A 10-B 11-C

6.  İnsanın, Hz. Allah (c.c) ile olan bağını güçlendi-
rir.

  Kişi kendisine sayısız nimetler veren Rabbine 
şükretmiş olur.

  Kişi sürekli ibadet yapmakla Rabbi ile olan ba-
ğını canlı tutmuş olur.

	 Bu	 verilenler	 aşağıdaki	 sorulardan	 hangisinin	
cevabı	niteliğindedir?

 A) İbadetlerdeki temel ilkeler nelerdir?

 B) İbadetin kişiye kazandırdıkları nelerdir?

 C) İbadetle iman arasında ilişki var mıdır?

 D) İbadetlerin sosyal faydaları nelerdir?

 E) İbadetsiz iman kabul olunur mu?

7. “Allah’a (c.c) ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emir 
ve kötülüğü yasak ederler.”

(Âl-i İmrân Suresi, 114)

 “Asra (ikindi zamanına yahut devre) yemin ederim 
ki, insan, muhakkak ziyandadır. Yalnız iman edip 
faydalı işler görenler; birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müs-
tesnadır.”

(Asr Suresi, 1-3)

	 Bu	ayet-i	kerimelere	göre;

 I. İbadetler insanın güven duygusunu geliştirir.

 II. Amel, imandan bir parça değildir.

 III. Zarar içinde olmamak için iman edip güzel 
ameller yapılmalıdır.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

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

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

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	İslam’a	göre	akıl	sahibi	
herkes	için	bir	bilgi	kaynağıdır?

 A) İlham

 B) Sezgi

 C) Rüya

 D) Vahiy

 E) Keşif

9. Kişinin bilgi birikimi ve Arap diline hâkimiyeti öl-
çüsünde Kur’an-ı Kerim lafzının içerdiği manaları 
ortaya çıkarması, Kur’an-ı Kerim’deki manaları yo-
rumlamasıdır. Ayetlerin ayrıntılı olarak izah edil-
mesidir.

	 Bu	metinde	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Tefsir

 B) Hadis

 C) Meal

 D) Fıkıh

 E) Tecvid

10. Bilgiye, delile, araştırma ve kavramaya dayalı 
imandır. Bu imana ulaşan kimse, evreni ve yara-
tılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi 
olur. Böylece Hz. Allah (c.c) ve diğer varlıklarla 
ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir. Bu 
imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, gönülden 
bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur.

	 Bu	 parçada	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisin-
den	söz	edilmektedir?

 A) Gönüllü iman

 B) Tahkiki iman

 C) İman-ı billah

 D) Taklidi iman

 E) Ehli iman

11. I. Tahkikî iman delillere, bilgiye, araştırma ve 
kavramaya dayalı içselleştirilmiş imandır.

 II. İman, ibadetleri yaptıkça kuvvetlenir.

 III. İbadetlerin geçerli olması için iman şart değil-
dir.

	 Yukarıda	 verilen	 ifadelerden	 hangileri	 yanlış 
olarak	verilmiştir?	

 A) Yalnız I B) Yalnız II

 C) Yalnız III D) II ve III

                  E) I, II ve III

ÖRNEKTİR



8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Bilgi ve İnanç01 Test 03
1. Bir ünitenin, üniteye hazırlık çalışmaları bölümün-

de şunlar yazmaktadır:

  “Bilgi ahlakı” sözü size neyi çağrıştırıyor? Dü-
şüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Bir konuda bilgi edinmek için hangi yollar izle-
nir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  İslam inancından imanın mahiyeti nedir? Araş-
tırıp defterinize yazınız.

  İman, bilgi ve inanç arasında nasıl bir ilişki var-
dır? Araştırıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

  İslam, inanç, akide, vahiy, tefsir kavramlarının 
anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.

	 Buna	 göre	 bu	 ünitenin	 başlığı	 aşağıdakilerden	
hangisi	olmalıdır?

 A) Gençlik ve değerler

 B) Bilgi ve inanç

 C) Gönül coğrafyamız

 D) İnançla ilgili meseleler

 E) İslam düşüncesindeki yorumlar

2. Öğretmen: “Amel, dünya ve ahirette ceza veya 
mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü 
iş ve davranış demektir. Aslında tasdik ve ikrar da 
ameldir. Fakat amel deyince daha çok davranışlar 
anlaşılmaktadır. Amel, imandan bir parça olma-
makla birlikte amel ile iman arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Çünkü insan inandığı gibi yaşar. İman ken-
dini fiillerde ve davranışlarda gösterir. Kanaatler 
değişince davranışların değişmesi bu sebeptendir. 
Davranışlar Hz. Allah’ın (c.c) rızasına uygun olursa 
salih amel niteliği kazanır. Salih ameller, dinin farz 
kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı 
işleri kapsar.”

	 Buna	 göre	 öğretmen	 aşağıdaki	 hangi	 konuda	
ders	anlatmaktadır?

 A) Tahkiki imana ulaşma yolları

 B) İnanç ve bilgi ilişkisi

 C) İslam’da doğru bilginin kaynakları

 D) İmanın ikrar boyutu

 E) İman ve amel ilişkisi

3. İman konusunda bilgi sahibi olmak, iman etmek 
için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin 
mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusun-
da bilgi sahibi olmasına rağmen iman etmeyenler 
vardır. İman ile bilgiyi aynı şeyler deyip birbirinin 
yerini tutacak şekilde düşünemeyiz. Çünkü imanın 
bilgiyi aşan bir boyutu vardır. İmanda kabul ve tes-
limiyet, bilgide ise duyular aracılığıyla aklın bir so-
nuca varması söz konusudur. İçinde yaşadığımız 
evrendeki muhteşem düzeni, duyularıyla anlayan 
ve bilgi sahibi olan insandan, bu düzeni kuran bir 
yaratıcının varlığını kabul etmesi beklenir.

	 Bu	 verilen	 parçanın	 başlığı	 aşağıdakilerden	
hangisi	olmalıdır?

 A) İman bilgi ilişkisi

 B) Doğru bilgiye ulaşmanın yolları

 C) İslam dinindeki bilgi kaynakları

 D) İslam inancında imanın mahiyeti

 E) İman ve ibadet ilişkisi

4. İnsanları diğer canlılardan ayıran, düşünme ve 
anlama melekesidir. Bütün varlıklar içinde sadece 
insanın sorumlu olmasının sebebi; ona bu özelli-
ğin verilmiş olmasındandır. 

	 Bu	metinde	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Duyu organları

 B) Rızık

 C) Sorumluluk

 D) Akıl

 E) Cüz-i irade

5.	 İslam’a	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğru	bil-
giye	ulaşmada	uygun	bir	yoldur?

 A) Her duyulana sorgusuz inanmak

 B) Zan ve tahminlerle hareket etmek

 C) Kur’an-ı Kerim’in yol göstericiliğine tabi olmak

 D) Falcı ve büyücülerin söylediklerine inanmak

 E) Adetlerimize göre hareket etmek
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TestBilgi ve İnanç 03

1-B 2-E 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-A 9-D

6. Hz. Allah (c.c) dünya hayatında kimin emirlerine 
uyacağını, kimin uymayacağını imtihan için bazı 
ibadetleri emretmiştir. İnsana hayatı devam ettiği 
müddetçe de bu ibadetleri sabır ve sebatla yap-
masını istemektedir. 

	 Bu	 metindeki	 düşünceyi	 aşağıdaki	 ayetlerden	
hangisi	destekler	niteliktedir?

 A) “İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”

(Kıyâmet Suresi, 36)

 B) “Şüphesiz ki Allah ’a yerde ve gökte hiçbir şey 
gizli kalmaz.”

(Âl-i İmrân Suresi, 5)

 C) “Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden 
(mü’min) olsun, ister nankör (kâfir)!”

(İnsan Suresi, 3)

 D) “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbi-
ne ibadet et!’’ 

(Hicr Suresi, 99)

 E) “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır ve 
(bütün) işler Allah’a döndürülür.”

(Âl-i İmrân Suresi, 109)

7. Tahkikî iman delillere, bilgiye, araştırma ve kav-
ramaya dayalı imana denir. İslam âlimlerine göre 
tahkiki iman geçerlidir. Ancak bu imanın akli ve 
dinî delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Taklidî 
iman araştırmaya ve bilgiye dayanmadığı için za-
yıftır. Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir en-
gel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek 
imanı sarsılabilir ve yeterince bilgiye dayanmadığı 
için insanı taassuba sürükler. Tahkikî imana ula-
şan kimse ise evreni ve içindeki düzeni inceler, 
dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece 
Hz. Allah (c.c) ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam 
temeller üzerinde şekillenir. Ayrıca tahkiki imanda 
kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konu-
sudur.

	 Bu	parçada	vurgulanmak	istenen	düşünce	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Taklidi imanın geçersizliği

 B) İslam’da imanın mahiyeti

 C) Doğru bilgi kaynakları

 D) İmanın taklitten, tahkike ulaştırılması

 E) İman ve İslam kavramları arasında ilişki

8. Kur’an-ı Kerim; insanları iyi ve güzel davranış-
lar yapmaya, ahlaklı bireyler olmaya yönlendirir. 
Hz. Allah (c.c),  Kur’an’da hangi davranışların doğ-
ru, hangi davranışların yanlış olduğunu açık bir 
şekilde ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanların 
yaptıklarının kesinlikle karşılıksız bırakılmayacağı 
söylenmiş; davranışlarının dünyada ve ahirette 
nasıl sonuçları olacağı açıklanmıştır. Hz. Allah 
(c.c), insanlar için iyiliği emrederken kötü davra-
nışlardan uzak durmaları gerektiği konusunda da 
ikaz etmiştir. Bir ayette “Ey iman edenler! Birbiri-
nizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 
Birbirinizin gıybetini yapmayın.” buyrulmuştur.

	 Bu	 parçada	 verilenlere	 göre	 aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

 A) İnsan maddi ve manevi ihtiyaçlara sahip bir 
varlık olarak yaratılmıştır.

 B) Hz. Allah (c.c) insanları iyiliğe teşvik ederken, 
kötülüklerden de sakındırmıştır.

 C) İnsanların iyi veya kötü her yaptığının ahirette 
karşılığı olacaktır.

 D) Hz. Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de neyin doğru 
neyin yanlış olduğunu açıkça bildirmiştir.

 E) Kur’an-ı Kerim, insanları salih amel yapmaya 
ve güzel ahlaklı olmaya teşvik eder.

9. “Ey iman edenler! Eğer size bir fâsık bir haber ge-
tirirse, onu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme 
sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursu-
nuz.”

(Hucurât Suresi, 6)

	 Bu	ayet-i	kerimede	verilmek	istenen	asıl	mesaj	
aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Mutlaka doğru kaynaktan gelen habere inan-
malıdır.

 B) Pişman olmamak için bize getirilen haberlere 
inanılmamalıdır. 

 C) Bir topluluğa kötülük etmemek için onların ge-
tirdiği haber, sorgusuz kabul edilmelidir.

 D) Pişman olmamak için getirilen haberlerin doğ-
ruluğu araştırılmalıdır.

 E) Pişman olmamak için hiçbir habere inanılma-
malıdır.
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Din ve İslam02 Test 01

02

1.  İnsanı iyi ve faydalı işler yapmaya yönlendirir.

  Toplumları yüceltir ve geliştirir.

  İnsanın ahlaki gelişimine katkı sağlar.

  İnsana sorumluluk bilinci kazandırır.

	 Bu	 verilenler	 aşağıdaki	 sorulardan	 hangisinin	
cevabı	niteliğindedir?

 A) Dinin toplumsal hayata katkıları nelerdir?

 B) Dinin toplum psikolojisine katkıları nelerdir?

 C) Din tarihin bütün zamanlarında görülmüş mü-
dür?

 D) Dinin faydaları nelerdir?

 E) Dinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya 
olan katkıları nelerdir?

2. Hz. Allah (c.c) insanı yeryüzünün halifesi olarak 
yaratmıştır. Diğer varlıkları onun emrine vermiştir. 
Dünyanın huzur ve güven ortamı oluşmasında in-
sanın katkısı büyüktür.

	 Bu	metinde	vurgulanan	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

 A) Bütün toplumlarda aynı dinin görüldüğü

 B) Dinin toplumsal hayata katkıları

 C) İnsan olmadan dünyanın bir anlam ifade et-
mediği

 D) İnanma ihtiyacı insana yaratılıştan geldiği

 E) İnsanın inanan bir varlık olduğu

3. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘Din samimiyettir.’ 
buyurdu. Biz ‘Kime karşı?’ diye sorduk. Bunun üze-
rine o; ‘Allah’a (c.c), kitabına, resulüne, Müslüman-
ların idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı 
samimi olmaktır.)’ buyurdu.”

	 Bu	hadis-i	şerifte	vurgulanan	kavram	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) İhlas B) Fıtrat C) Tevhid

  D) Hanif E) İman 

4. Kullarına merhamet ve sevgisinin en güçlü gös-
tergelerinden biri de Hz. Allah’ın (c.c) insanları 
yalnız bırakmayıp tarihin her döneminde vahiy 
yoluyla buyruklarını onlara bildirmiş olmasıdır. 
Hz. Allah (c.c) buyruklarını insanlar arasından seç-
tiği bir peygambere vahyeder. Vahiy Hz. Allah’ın 
(c.c) emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaş-
tırmasıdır. Peygamberler aldıkları bu vahiyleri 
insanlara hiç değiştirmeden Hz. Allah’dan (c.c) 
geldiği şekilde tebliğ ederler. Peygamberlere (a.s), 
Hz. Allah (c.c) tarafından vahyedilenlerin tamamı 
dini oluşturur.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi-
ne ulaşılamaz?

 A) İnsan yaptığı kötülüklerden dolayı kaderi suç-
layarak sorumluluktan kurtulamaz.

 B) Hz. Allah (c.c) tarihin bütün dönemlerinde in-
sanlara buyruklarını iletmiştir.

 C) Peygamberler Hz. Allah’tan (c.c) aldıkları va-
hiylerde hiçbir değişiklik yapmazlar.

 D) Hz. Allah (c.c) kullarına karşı merhametlidir.

 E) Peygamberler Hz. Allah’tan (c.c) aldıkları vahyi 
insanlara bildirmiştir.

5. “İnsana bir zarar dokunduğu vakit, gerek yan tara-
fına yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktay-
ken, bize dua eder. Fakat ondan zararını giderdik 
mi, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize 
dua etmemiş gibi geçer gider. İşte o müsriflere, 
yaptıkları ameller böyle süslü gösterilmektedir.”

(Yunus Suresi, 12)

 “İnsana bir zarar dokundu mu, bize yalvarır. Son-
ra kendisine tarafımızdan bir nimet verdik mi, “Bu, 
bana, ancak bilgim sayesinde verildi.” der. Hayır! 
Bu bir imtihandır. Lâkin onların çoğu bilmezler.”

(Zümer Suresi, 49)

	 Bu	 ayet-i	 kerimelerde	 insanın	 hangi	 özelliğine	
değinilmiştir?

 A) Bencil oluşuna

 B) Nankör oluşuna

 C) Duygusallığına

 D) Fedakâr oluşuna

 E) Kıskançlığına
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1-D 2-C 3-A 4-A 5-B 6-D 7-E 8-B 9-A 10-D 11-C

6. “Celâlim hakkı için! Biz, her ümmete, “Allah’a 
ibadet edin. Putlara tapmaktan sakının!” diye bir 
peygamber gönderdik. Ama içlerinden bir kısmına 
Allah (c.c) hidâyet verdi, bir kısmına da sapıklık hak 
(sabit) oldu. Şimdi yeryüzünde bir gezin de bakın. 
Peygamberleri yalanlayanların sonu nice olmuş!”

(Nahl Suresi, 36)

	 Bu	ayetten	hareketle;

 I. Herkes kendi toplumundan hesap verecektir.

 II. Tarihte her topluma peygamber gönderilmiştir.

 III. Hz. Allah (c.c) kendisine inanmayanları ceza-
landırmıştır.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

7.	 Dinle	ilgili	olarak;	

 I. İnsanı ahlaki bakımdan daha özenli ve dikkatli 
olmaya sevk eder.

 II. İnsanı toplum için faydalı işler yapmaya yö-
neltir.

 III. Zorlu Dünya hayatında insana yol gösterir.

	 ifadelerinden	hangileri	söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

8. Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi ka-
bul etmesi, doğrulaması, onaylaması ve tasdik 
etmesi anlamına gelir. Ayrıca güven vermek, 
güvenlikte olmak, içten ve yürekten inanmak 
gibi anlamları da vardır. Dini terim olarak ise 
Hz. Allah’ın (c.c) bir ve tek olduğuna samimiyetle 
inanıp Peygamber Efendimiz (s.a.v) peygamberli-
ğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla 
getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır.

	 Bu	parçada	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Haniflik B) İman

 C) Tevhid D) Fıtrat

                 E) Kelime-i şehadet

9. Din duygusu, doğuştan gelen bir özelliktir. İnan-
mak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir 
duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları ol-
duğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ru-
hunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını 
bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması çok 
önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yer-
de yüce, kudretli bir varlığa sığınma, ona güvenme 
ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?

 A) Din insana sorumluluk almayı öğretir.

 B) İnsanın ruhi ihtiyaçlarının tatmini için yaratıcıya 
inanması önemlidir.

 C) İnsanın manevi ihtiyaçları da vardır.

 D) İnanma duygusu fıtri bir özelliktir.

 E) İnsan kendisini yaratan yüce bir yaratıcıya 
inanma ihtiyacı hisseder.

10.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 İslam’ın	 temel	 inanç	
esaslarından	biri	değildir?

 A) Meleklere inanmak

 B) Peygamberlere inanmak

 C) Ahiret gününe inanmak

 D) Bilginlere inanmak

 E) Kitaplara inanmak

11. “De ki: Biz Allah’a (c.c) ve bize indirilen (Kur’ân)a 
iman ettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakûb’a ve 
oğullarına indirilenlere de; Mûsa’ya, İsa’ya vesâir 
peygamberlere Rablerinden verilenlere de inan-
dık, onlardan hiçbirinin arasında fark gözetmeyiz. 
Biz o Allah’a (c.c) boyun eğen Müslümanlarız!”.

(Al-i İmran Suresi, 84)

	 Bu	ayet-i	kerimeye	göre	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

 A) Din, tarihin bütün dönemlerinde görülmüştür.

 B) Din, insana duygularına göre yaşamayı öğre-
tir.

 C) Bütün peygamberlere Allah (c.c) tarafından 
vahiy gönderilmiştir.

 D) İnsan hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaçtır.

 E) Tüm peygamberler aynı ibadet şekillerini em-
retmiştir.
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Din ve İslam02 Test 02
1. I. Din, samimi ve içten duygularla benimsenir, 

özgür irade ile tercih edilir.

 II. Din, insanın maddi ve manevi her türlü sıkıntı-
sına karşı ona dayanma gücü verir.

 III. Din özü itibariyle inananları hayra ve iyiliğe 
sevk eder.

	 Dinle	 ilgili	numaralandırılmış	cümlelerden	han-
gileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Bu kavram Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde  
Hz. Allah’a (c.c) nispet edilen isimleri ifade eder. 
Hz. Allah’ın (c.c) Kur’an-ı Kerim’de geçen isim-
leri 100’den fazladır. Muhtelif hadis-i şerifler-
de Hz. Allah’a (c.c) nispet edilen başka isim-
ler de mevcuttur. Ancak bu kavram daha çok  
Hz. Allah’ın (c.c) 99 ismi için kullanılır.

	 Buna	göre,	Hz.	Allah’ın	(c.c)	99	ismi	için	kullanı-
lan	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Kelime-i tevhid

 B) Fıtrat

 C) Kelime-i şehadet

 D) Haniflik

 E) Esmâ-ül Hüsnâ

3. Kulun bütün davranışlarında ve sözlerinde sadece 
Hz. Allah’ın (c.c) rızasını gözetmesidir.

	 Bu	cümlede	tanımı	yapılan	kavram	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Hanif

 B) Tevhid

 C) İman

 D) Fıtrat

 E) İhlâs

4.	 Aşağıdaki	açıklamalardan	hangisi	din	 kavramı-
nın	karşılığı	olarak	kullanılamaz?	

 A) Hz. Allah (c.c) ile kulları arasındaki münasebeti 
düzenleyen kanunlardır.

 B) İnsanları özgür iradeleriyle hayırlı ve güzel 
olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünü-
dür.

 C) Hz. Allah (c.c) tarafından peygamberler vası-
tasıyla gönderilen, Hz. Allah (c.c) ile insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen ilahi kurallardır.

 D) İnsana doğuştan verilen ve her insanda var 
olan özelliklerdir.

 E) Akıl sahibi insanları kendi istekleriyle iyilikleri 
yapmaya sevk eden ilahî bir nizamdır.

5. İslam dininin özü olan tevhid, Hz. Allah’ın (c.c) bir 
olduğuna iman etmek demektir. Hz. Allah (c.c)  bir-
dir. O; yaratan, yaşatan, rızık veren, kaderimizi be-
lirleyen, öldüren ve yeniden diriltecek olan, bütün 
güç ve kudretin sahibi tek ilahtır. O’ndan başka ilah 
yoktur. Biz sadece, tek olan ve hiçbir ortağı bulun-
mayan Hz. Allah’a (c.c) kulluk ederiz. Kâinattaki 
mükemmel düzeni incelediğimizde her şeyin birlik 
ve uyum içinde hareket ettiğini görürüz. Onları bir 
düzen ve uyum içinde yaratan, sevk ve idare eden 
Hz. Allah’tır (c.c). Her şey O’na aittir. Bu sebep-
le biz Müslümanlar, bütün kâinatı Rabb’imizin bir 
eseri olarak görürüz. Yarattığı mükemmel düzeni 
bozmaz ve yarattığı her şeyin hakkına saygı gös-
teririz.

	 Bu	 verilenlerden	 hareketle	 aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

 A) Hz. Allah (c.c) birdir, O’nun dengi, benzeri ve 
ortağı yoktur.

 B) Hz. Allah (c.c), kâinatta şaşmaz bir şekilde iş-
leyen düzenin yaratıcısıdır. 

 C) İnsan özgür irade sahibi olmasından dolayı 
sorumlu bir varlıktır.

 D) Müslümanlar kâinattaki her şeyi Hz. Allah’ın 
(c.c) bir eseri olarak görüp varlıkların korun-
masına özen gösterir.

 E) Tevhid, Hz. Allah’ın (c.c) tek olduğuna iman et-
mek ve O’ndan başka bir ilah tanımamaktır.
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TestDin ve İslam 02

1-E 2-E 3-E 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-D

6. Din, insanın diğer varlıklarla olan ilişkisini düzen-
ler. Doğru inanca sahip olan fert, güzel bir ahlaka 
sahip olur. Toplum tarafından sevilir. Çünkü hiçbir 
canlının zarar görmesine razı olmaz. Toplumda 
yaşayan diğer insanların haklarına saygılı olur. 
Yakın akrabalarını, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini 
gözetir. Anne ve babasına karşı kesinlikle yanlış 
bir davranışta bulunmaz. O, bütün varlıkların bir 
yaratılış gayesi olduğunu bilir ve bundan dolayı 
yeryüzündeki hiçbir varlığa zarar vermez. Sevgi 
ve şefkat duyguları ile hareket eder. Bu itibarla 
din ahlaki bir kurum olarak insanlara yön veren, 
en mükemmel kanunlar ve sistemlerden daha et-
kili şekilde kişiyi içten kuşatan ve yönlendiren bir 
disiplindir.

	 Bu	parça	aşağıdaki	hangi	başlık	altında	verilmiş	
olmalıdır?

 A) İman ve ibadet ilişkisi

 B) Dinin kişiye olan faydaları

 C) İnsan doğası ve din

 D) Din toplum ilişkisi

 E) İbadetlerdeki temel ilkeler

7. Hz. Allah (c.c), her canlıyı yaratılış amaçlarına 
uygun fiziksel ve ruhsal özelliklerle donatmıştır. 
Bu sayede her canlı, Hz. Allah’ın (c.c) onlar için 
belirlediği yaratılış amacına uygun işler yapar. 
Mesela, arının yaratılış amacı bal yapmaktır. Bu 
amaca uygun olarak Hz. Allah (c.c) onu bal ürete-
bilecek bir şekilde donatmıştır. Arı bal yaptıkça ya-
ratılış amacına ve fıtratına uygun davranmış olur.  
Hz. Allah (c.c) insanı da belli bir amaç için yarat-
mıştır. İnsanın yaratılış amacı, Hz. Allah’ı (c.c) tanı-
mak, O’na yaraşır güzellikte bir kul olmaktır. İnsan 
yaratılış amacını gerçekleştirdiği ölçüde fıtratına 
uygun davranmış olur. Bu amacından saparsa 
mutsuz olur. Hz. Allah (c.c), yaratılış amaçlarını 
gerçekleştirebilmeleri için insanlara akıl ve irade 
vermiş, onları İslam dinini anlamaya ve kendisine 
yönelmeye hazır olarak yaratmıştır.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?

 A) Hz. Allah’ın (c.c) canlıları yaratılış amacına uy-
gun özelliklerle var ettiğine

 B) İnsanın da yeryüzünde bir amacı olduğuna

 C) Hz. Allah’ın (c.c) insanı kendisine yönelebile-
cek bir fıtratta yarattığına

 D) Dinin bütün toplumlarda görüldüğüne

 E) Hz. Allah’ın (c.c) her canlıya bir yaratılış amacı 
verdiğine

8. İnsanın yaratılışının gereği olan din, insanlık tarihi bo-
yunca daima var olmuş evrensel bir olgudur. Kutsal 
kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar 
da dinin, tarihin her döneminde var olduğunu ortaya 
koymuştur. Kur’an-ı Kerim’de de tarihin her dönemin-
de dinin var olduğu şöyle ifade edilmiştir: .......

	 Bu	parça	en	anlamlı	şekilde	aşağıdaki	ayetler-
den	hangisiyle	devam	etmelidir?

 A) “Herkes ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan ola-
rak kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz 
de, sonunda bize döndürüleceksiniz.”

(Enbiyâ Suresi, 35)
 B) “Muhakkak ki, biz seni hak İle müjdeci ve uya-

rıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur 
ki, içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın.”

(Fatır Suresi, 24)
 C) “Göklerde ve yerde kim varsa (hacetini) 

O’ndan ister. O, her gün bir iştedir (öldürür, di-
riltir, zengin eder, fakir düşürür ilâh...).”

(Rahmân Suresi, 29)
 D) “Sonra onu düzeltip tamamlamış ve ona kendi 

ruhundan üfürmüştür. Sizin için kulaklar, gözler ve 
kalbler yaratmıştır. Siz pek az şükrediyorsunuz.”

(Secde Suresi, 9) 
 E) “O (Allah) ki, yedi kat gökleri yaratmıştır. O 

Rahmân’ın yarattıklarında hiçbir düzensizlik 
göremezsin. Haydi çevir gözünü semaya) bir 
çatlak görebilir misin?”

(Mülk Suresi, 3)

9. Peygamberler, Cenab-ı Hakk’ın, dinini, emirlerini, ya-
saklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönder-
diği mümtaz zatlardır. Bu nedenle peygamberlerin 
dünyada yaptığımız hangi davranışların ahirette ödül-
lendirileceğini, hangilerinin de cezaya sebep olaca-
ğını bildirmeleri bizim için büyük bir nimettir. Zira bu 
bilgilendirme olmasaydı hiç kimse ahiretteki hesap 
gününe hazırlanma imkânı bulamaz, cenneti hak ede-
cek bir hayat süremezdi. Aynı zamanda bu durum, 
Hz. Allah’ın (c.c) adalet ve merhamet sıfatlarına da 
aykırı olurdu. Bu nedenle Hz. Allah (c.c), kendilerine 
peygamber gönderilmemiş hiçbir topluluk ve ümmet 
bulunmadığını Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirmektedir: 
“Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinde bir uyarıcı geç-
miş olmasın.” (Fatır suresi,24)

	 Bu	verilen	metnin	konusu	aşağıdakilerden	han-
gisi	olmalıdır?

 A) İslam’ın inanç esasları

 B) İslam’da bilgi kaynakları

 C) Dinin tanımı ve kaynağı

 D) Peygamberlerin tebliğ vazifesi

 E) Peygamberlere ve kitaplara iman
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Din ve İslam02 Test 03
1. “Görmediniz mi ki, Allah (c.c), göklerde ve yerde 

ne varsa sizin emrinize vermiş; görünür görünmez 
bütün nimetlerini üzerinize yığmıştır. Böyle iken, 
insanlardan bazısı, hiçbir bilgiye, delile ve aydın-
latıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah (c.c) hakkında 
mücadele eder.”

(Lokman Suresi, 20)

 “Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtacak 
yünler ve birtakım faydalar vardır. Hem onlardan 
(etlerinden) yersiniz.” 

(Nahl Suresi, 5) 

	 Bu	 ayet-i	 kerimelerde	 aşağıdakilerden	 hangisi	
vurgulanmaktadır?

 A) İnsan özgür iradesiyle yaptığı seçimlerden so-
rumludur.

 B) İnsan, verilen nimetlere karşı nankörlük yap-
maktadır.

 C) Hz. Allah (c.c), insan dışındaki varlıkları insanın 
hizmetine vermiştir.

 D) Evrendeki varlıklar yaratıcının olduğuna delil-
dir.

 E) Hz. Allah (c.c), yarattığı her canlının rızkını da 
yaratmıştır.

2. İnsan, beden ve ruh boyutları olan bir varlıktır. İn-
sanın ruh boyutunun en belirgin özelliği inanmak-
tır. İnanma duygusu yaratılıştan gelen bir özellik 
olduğu için insanlık tarihinin tüm zamanlarında ve 
tüm toplumlarda inanç bir gerçeklik olarak karşı-
mıza çıkar. İnsan bu özelliği dolayısıyla bir ve tek 
yaratıcıya inanma ihtiyacı duyar. İnsan, dünya ha-
yatı 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 olduğu-
nu ve yaşadığı hayat içerisinde zorluklarla nasıl 
başa çıkacağını gösteren bir kaynaktır.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi-
ne ulaşılamaz?

 A) İmanı sayesinde insan hayatını anlamlandırır.

 B) İnsan, maddi ve manevi yönü olan bir varlıktır.

 C) İnsan, iyiliği de kötülüğü de kendi iradesiyle 
seçer.

 D) İnsan, imanı sayesinde yaşadığı sıkıntılara gö-
ğüs gerebilir.

 E) İnanma ihtiyacı insana yaratılıştan verilen bir 
özelliktir.

3. İnanmak, tasdik etmektir. Kişinin Hz. Allah’ın (c.c)
varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gü-
nünü ve bunlardan başka iman edilmesi gere-
ken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesi,  
Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve onun tarafından 
insanlığa bildirilen şeylerin doğruluğu konusunda 
herhangi bir şüphe duymamasıdır.

	 Hakkında	bilgi	verilen	bu	kavrama	İslami	litera-
türde	ne	ad	verilir?

 A) İman

 B) İslam

 C) Tevhid

 D) Fıtrat

 E) Haniflik

4.	 Aşağıdakilerden	hangisi	İslam’ın	inanç	esasları-
nın	özelliklerinden	biri	değildir?

 A) Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre de-
ğişiklik göstermez.

 B) İnsan fıtratına uygun olduğu için aklı selim ta-
rafından kolayca kabul edilir.

 C) Deneysel bir yapıya sahiptir.

 D) İnsan ürünü değildir, vahiy kaynaklıdır.

 E) Bu esasların benimsenmesinde kişilerin hür 
iradeleri ve tercihleri gerekir. Baskı ve zorlama 
ile hiç kimseye benimsetilemez. 

5. İlahlık, ibadet edilen varlık ve mabud, İslam’a göre 
bu makam sadece Hz. Allah’a (c.c) aittir.

	 Bu	cümlede	tanımı	yapılan	kavram	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Ubudiyyet

 B) Fıtrat

 C) Tevhid

 D) İman

 E) Uluhiyyet
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TestDin ve İslam 03

1-C 2-C 3-A 4-C 5-E 6-D 7-C 8-D 9-C 10-D

6. İslam dini tevhid inancına dayanmaktadır. Tevhid, 
bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir.  
Hz. Allah’ın (c.c) varlığını ve birliğini kabul edip 
O’nu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek, 
tevhid kavramıyla ifade edilir. İslam’ın temel inanç 
esasını oluşturur. Buna göre evreni ve içinde-
ki her şeyi yaratan ve yaşatan Hz. Allah’tır (c.c).  
Hz. Allah (c.c), mutlak güç ve kudret sahibidir. O, 
sonsuz bilgi ve güç sahibidir, istediğini istediği za-
man yapma gücündedir. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	tevhid	inan-
cını	gereği	gibi	kavramış	bir	Müslüman’ın	görüşü	
olamaz?

 A) Hz. Allah (c.c) için zor diye bir şey yoktur.

 B) Hz. Allah’tan (c.c) başka ilahlar olsaydı evren-
de muhteşem düzen bozulurdu.

 C) Hz. Allah (c.c) vardır, birdir, eşi ve benzeri yok-
tur.

 D) Evrendeki düzen sürekli rastlantılar sonucu 
bozulmadan devam etmektedir.

 E) Yerleri ve gökleri yaratan Hz. Allah’tır (c.c).

7. Hz. Allah (c.c) için zor diye bir şey yoktur. O’nun 
gücü her şeye yeter. Hz. Allah (c.c)  için kâinattaki 
milyarlarca yıldızı yaratmakla bir sivrisineği yarat-
mak aynı kolaylıktadır.

	 Bu	durumu	en	iyi	açıklayan	ayet-i	kerime	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) “Onlar ki, namazlarında huşu sahibidirler. Onlar 
ki, boş (sözden) ve faydasız işten yüz çevirir-
ler.”

(Mü’minûn Suresi, 2-3)

 B) “Bir de, daima diri olup hiçbir zaman ölmeyen 
Allah’a (c.c) tevekkül et. O’na hamd ile tesbih 
eyle.”

(Furkan Suresi, 58)

 C) “Onun işi, bir şeyin olmasını dilediği vakit, ona 
sadece “Ol!” demektir, o da oluverir.”

(Yâsîn Suresi, 82)

 D) “(Sana indirdiğimiz) Bu Kur’ân, hayır ve bereketi 
çok bir kitaptır. Onu, sana, âyetlerini düşünsün-
ler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye indirdik.”

(Sâd Suresi, 29)

 E) “Rabbinize yalvararak gizlice dua edin. Çünkü 
Allah (c.c), haddi aşanları sevmez.”

(A’raf Suresi, 55)

8.	 Din	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisi	 söylene-
mez?

 A) İlahi kurallardır.

 B) İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlar.

 C) Hz. Allah (c.c) ile kullar arasındaki münasebet-
leri düzenler.

 D) İnsanın sadece ahiret mutluluğunu hedefler.

 E) İnsanları güzel ve yararlı şeylere sevk eder.

9. Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim yerlerinde 
yapılan kazı ve araştırmalarda pek çok mabet ve 
dinî sembole rastlanmıştır. Bu, dinin oldukça eski 
bir kurum olduğunu, insanın yaratılışının gereği 
olan dinin, insanlık tarihi boyunca daima var ol-
muş evrensel bir olgu olduğunu gösterir.

	 Bu	parçada	vurgulanmak	istenen	düşünce	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) İnsana özgür irade verildiği

 B) Bütün toplumlarda aynı dinin görüldüğü

 C) Dinin tarihin bütün dönemlerinde görüldüğü

 D) Her dinde ibadetin olduğu

 E) Dinin insana kazandırdıkları

10.	 Dinin	 insana	kazandırdıkları	 ile	 ilgili	 aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenemez?

 A) İnsana hayatın anlamını öğretir.

 B) İnsanın ahlaki gelişimine katkı sağlar.

 C) İnsanı aklını kullanmaya ve düşünmeye teşvik 
eder.

 D) İnsanın dünyada daha konforlu bir hayat ya-
şamını sağlar.

 E) İnsanı faydalı işler yapmaya yönlendirir.
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Din ve İslam02 Test 04
1. Akıl ve irade sahibi olup, ergenlik çağına gelmiş 

olan her insanın en başta gelen sorumluluğu, 
yaratıcısını tanımaktır. O’na iman edip, bu imanın 
gereği olan kulluk görevlerini yerine getirmektir.  
Hz. Allah’a (c.c) iman etmek; ibadete layık tek var-
lığın Hz. Allah (c.c) olduğunu kabul etmeyi ve buna 
göre hareket etmeyi gerektirir. Hz. Allah (c.c) va-
hiy yoluyla kendisini isimleri ve sıfatları ile tanıtır.  
Hz. Allah’ı (c.c) gereğince tanıyan insan, O’nun 
kendisinden istediklerini hakkıyla yapmaya çalışır.

	 Bu	metinden	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi-
ne ulaşılamaz?

 A) Hz. Allah’a (c.c) iman eden insan sadece O’na 
kulluk eder.

 B) Akıl sahibi insan yaratıcısını tanımalıdır.

 C) Herkes istediği gibi inanmakta ve yaşamakta 
serbesttir.

 D) Hz. Allah (c.c) vahiy yoluyla kendisini insanlara 
haber vermiştir.

 E) İnsan, Hz. Allah’a (c.c) iman edip ona gereğin-
ce ibadet etmelidir.

2. “Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir ol-
gudur. İnsan, doğası itibarıyla her zaman kendisi-
ne sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlı-
ğa inanma gereği duymuştur.”

	 Verilen	metni	aşağıdaki	hadis-i	şeriflerden	han-
gisi	destekler	niteliktedir?

 A) “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, 
nefret ettirmeyiniz.”

 B) “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçini-
len ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

 C) “İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet 
vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.”

 D) “Her çocuk, fıtrat üzere (inanmaya eğilimli ola-
rak) dünyaya gelir.”

 E) “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise 
bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bü-
tün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”

3. “Eğer yerde, gökte Allah’dan (c.c) başka ilâhlar 
olsaydı, ikisi de mutlaka fesada uğrarlardı. Arş’ın 
Rabbi (olan Allah), onların vasfettikleri şeyden 
münezzehdir.”

(Enbiya Suresi, 22) 

 “İşte (size bu sıfatlarla işaret edilen) Allah, Rabbi-
nizdir. Ondan başka hiçbir İlâh yoktur. O, her şeyin 
yaratanıdır. Şu halde O’na kulluk edin. O, her şey 
üzerine vekildir.”

(En’âm Suresi, 102)

	 Bu	ayet-i	kerimelerde,	verilen	mesajı	en	doğru	
şekilde	karşılayan	kavram	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

 A) İhlâs B) İman C) Tevhid

  D) Fıtrat E) İslam 

4. Akıl sahiplerini kendi irade ve istekleriyle dünya 
ve ahirette saadet ve selamete kavuşturan ilahi 
kanundur. 

	 Bu	tanımı	yapılan	kavram	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

 A) Mezhep

 B) Irk

 C) Din

 D) Milliyet

 E) Meşrep

5. İnsanın yaratılışından gelen ve hayatı anlamlan-
dırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edi-
lemeyen ve inanmayı da içeren, insana doğuştan 
verilen yeteneklerdir. 

	 Bu	metinde	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Fıtrat

 B) İman

 C) İhlas

 D) Tevhid

 E) Esmâ-i Hüsnâ
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TestDin ve İslam 04

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

6. Hz. Allah’ın (c.c) bizim için seçtiği din olan İslam’ın 
özü, Hz. Allah’ın (c.c) bir olduğuna inanmaktır. 
İslam dininin kaynağı vahiydir. Dinimiz bütün in-
sanlara gönderilmiştir. İslam’ın inanç esasları, iba-
detleri ve ahlak ilkeleri insanların yaratılış özellik-
lerine uygundur. Dinimiz her türlü aşırılıktan uzak 
durmayı öğütler ve orta yolu esas alır. Dünya 
ve ahiret dengesini gözetir. Akla önem verir, dü-
şünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. İslam dini 
mutlu ve huzurlu insanlardan oluşan güvenli bir 
toplum meydana getirmeyi hedefler. Hayatın bü-
tün yönlerini kuşatarak sadece insanın değil top-
lumunun da huzurunu amaçlar.

	 Bu	parçada	genel	olarak	aşağıdakilerden	hangi-
sinden	söz	edilmektedir?

 A) İslam dininin şartları

 B) Doğru bilginin kaynakları

 C) İslam dininin temel özellikleri

 D) İman bilgi ilişkisi

 E) İslam inanç esaslarının özellikleri

7. Hayatı sorgulayan ve sürekli bir anlam arayışında 
olan insan, hayatının bir döneminde kendisine şu 
hayati soruları mutlaka sormuştur; “Ben kimim? 
Niçin yaratıldım? Bu dünyada bulunuş amacım 
nedir? Beni yaratan Rabbim benden ne istemek-
tedir? Ölünce nereye gideceğim ve başıma neler 
gelecek? Bu dünya hayatının sonu ne olacak? Bu 
sorular ve cevapları her insan için hayati bir önem 
taşımaktadır.

	 Buna	göre	 insan	bu	sorulara	en	doğru	cevabı	
aşağıdakilerden	hangisinde	bulur?

 A) Felsefede

 B) Tarihte

 C) Dinde

 D) Bilimde

 E) Sanatta

8. “Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimsiz, 
sanatsız, felsefesiz insan toplulukları vardır, fakat 
hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır.”

(H. Bergson)

	 Bu	sözde	aşağıdakilerden	hangisine	vurgu	ya-
pılmıştır?

 A) İnsan diğer canlılardan ayrıcalıklı olarak yara-
tılmıştır.

 B) Geçmişte yaşamış insanlar bilgiden yoksun-
dur.

 C) İnsan aklıyla yaratıcısını bulabilir.

 D) Din bütün toplumlarda görülmüştür.

 E) Din, insanın ahlaki gelişimine katkı sağlar.

9.	 Dinin	hedefleri	arasında;	

 I. Kişiye dünya hayatında yol gösterme

 II. Kişiyi toplumdan uzaklaştırıp sadece  
Hz. Allah’a (c.c) ibadet etmesini sağlama

 III. İnsanın hayatını anlamlandırmasına katkıda 
bulunma

	 ifadelerinden	hangileri	olduğu	söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

10. “Halbuki onlara (Tevrat ve İncil’de) dini bir uğruna 
muvahhidler olarak ancak Allah’a ibadet etmeleri 
(Muhammed (a.s) geldiği vakit, onun dinine girme-
leri), namazı dosdoğru kılmaları, zekâtı vermeleri 
emrolunmuştu. İşte doğru din budur.”

(Beyyine Suresi, 5)

	 Bu	ayet-i	kerimede	din	kelimesi	aşağıda	verilen	
hangi	anlamda	kullanılmıştır?

 A) İbadet

 B) Ceza

 C) İtaat

 D) Hakimiyet

 E) Kanun
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Din ve İslam02 Test 05
1. Hz. Allah (c.c) insanoğluna, hem iyilik (yapma) çi-

pini hem de kötülük (yapma) çipini yerleştirmiş ve 
bunları ayırt edebilmesi için de akıl nimetini ihsan 
etmiştir. Ayrıca bu ikisinden birini seçmesi için de 
‘mouse’ misali cüz-i irade vermiştir. Böylece mü-
kemmel bir donanıma sahip olan insanoğlunu da 
yaptığı davranışlardan sorumlu tutacağını bildir-
miştir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ulaşıla-
maz?

 A) İnsanoğlu akıl sahibi bir varlıktır.

 B) İnsan hem iyilik hem de kötülük yapma yetisi-
ne sahiptir.

 C) İnsanoğlu en üstün varlık olarak yaratılmıştır.

 D) İnsanoğlu iyiliği ve kötülüğü aklı ile ayırt ede-
bilmelidir.

 E) İnsanoğlu sorumluluk sahibi bir varlıktır.

2. Akıllı, irade sahibi, düşünen bir varlık olarak yara-
tılan insan, evrendeki konumunu anlamaya çalışır. 
Kendisini kimin, hangi amaçla yarattığını bilmek 
ister. Bu konu üzerinde düşünür, araştırır, gözlem 
ve incelemeler yapar. Bütün bu arayışlar insanı; 
evreni yaratan yüce bir varlık olduğu sonucuna 
götürür. O da Hz. Allah (c.c)’tır. İşte insanı diğer 
varlıklardan ayıran, üstün varlık kılan başlıca özel-
likten biri de bu arayış ve kavrama gücüdür.

	 Yukarıda	verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

 A) İnsan yaratılış gayesini öğrenmek ister.

 B) İnsanı, varlıklardan üstün kılan konuşabilme ve 
taklit edebilme özelliğidir.

 C) İnsan akıllı ve düşünen bir varlıktır.

 D) İnsan aklını kullanarak ve araştırarak Yüce ya-
ratıcıya ulaşır.

 E) İnsanı ve evreni yaratan vardır, O da Hz. Allah 
(c.c)’tır.

3. Din insanı pek çok konuda aydınlatır. Kim tarafın-
dan yaratıldığını, yaratılış amacının ne olduğunu, 
ölümden sonra yeni bir hayat olduğu ve insanın 
bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette alaca-
ğını insanoğluna haber verir.

 Buna göre;

 I. İnsana yaratıcısını öğretir.

 II. Yaratılış gayesini öğretir.

 III. Hayatın dünya hayatından ibaret olmadığını 
haber verir.

	 Din	ile	ilgili	yukarıdakilerden	hangisi	veya	hangi-
leri	söylenebilir?

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

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

4. “Yemin olsun! Biz Âdemoğullarını ( ilim, konuşma 
ve düzgün boy pos gibi şeylerle ) üstün yarattık. 
Onları karada ve denizde vasıtalarla taşıdık. Hoş 
nimetlerle besledik ve onları yarattıklarımızdan 
çoğunun üzerine üstün kıldık.”

(İsra Suresi, 70)

	 Yukarıdaki	 Ayet-i	 Kerime	 mealinde	 tam	 olarak	
ifade	edilmek	istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Karada ve denizde ilahi kurallar olduğu

 B) İnsanın hoş nimetlerle rızıklandırıldığı

 C) İnsanın evrendeki konumu ve değeri

 D) İnsanın Hz. Allah (c.c) tarafından yaratıldığı

 E) İnsanın akıllı bir varlık olduğu

5. Evrende atomdan galaksilere kadar her şeyde bi-
linçli bir planlama (tasarım) vardır. Bu mükemmel 
tasarım, pozitif bilimlerle her geçen gün daha ay-
rıntılı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Günlük haya-
tımızda, sanat ürünü olan her şeyde gördüğümüz 
bu bilinçli planlama; evrendeki her varlıkta kendini 
göstermektedir.

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 aşağıdakilerden	 hangisi-
ne değinilmemiştir?

 A) Evrende bir planlama olduğuna

 B) Günlük hayatta gözlemlediğimiz sanat eserle-
rinde bir tasarım olduğuna

 C) Pozitif bilimlerin evrendeki tasarımı keşfettiği-
ne

 D) Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi oldu-
ğuna

  E) Evrendeki varlıklarda da bir tasarım olduğuna
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6. Başarı, bir kader sonucu çalışmadan, kendiliğinden 
gerçekleşen bir şey değildir. Kur’an-ı Kerim’de, 
“Ve insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
buyrulmuştur. Sorumluluklarının bilincinde olanlar 
başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca 
peygamberlerin başarılı olmak için gösterdikleri 
gayretler ve harcadıkları emekler de bu konuda 
örnek oluşturmaktadır. Çalışmadan başarılı olmak 
mümkün değildir.

	 Yukarıda	verilen	paragrafın	ana	fikri	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) Başarı ne kader ne de kendiliğindendir, çalışa-
rak çabalayarak elde edilen bir şeydir. 

 B) Çalışmadan başarılı olmak da mümkündür.

 C) Peygamberler insanlara her konuda örnek ol-
muşlardır.

 D) İnsanlar sadece bir karşılık elde etmek için ça-
lışırlar.

 E) Başarı bir yazgı sonucu gerçekleşir, bu amaç-
la çabalamanın pek yararı yoktur.

7. “Allah’ın (c.c) sana verdiği mal ile âhiret yurdu-
nu iste. Ama dünyadan nasibini de unutma. Allah 
(c.c), sana nasıl ihsan buyurdu ise, sen de (insan-
lara) öyle iyilik et. Yeryüzünde fesad çıkarma. 
Çünkü Allah (c.c) fesadçıları sevmez”.

(Kasas Suresi, 77)

	 Yukarıdaki	 ayette	 aşağıdakilerden	 hangisinin	
yer	aldığı	söylenemez?

 A) Yol gösterme 

 B) Öğüt verme 

 C) Nimeti hatırlatma 

 D) Müjdeleme 

 E) Uyarma

8. I. Din, iyilik ve kötülüğün karşılıksız kalmayaca-
ğını öğretir.

 II. Din, insanoğlunun imtihan amacıyla yaratıldı-
ğını bildirir.

 III. Günlük konuşmalarda asla dini ifadeler yer al-
maz.

 IV. Din, insanoğlunu sadece dünya hayatı konu-
sunda bilgilendirir.

	 Yukarıda	‘dinin insan hayatındaki yeri’	ile	ilgili	ve-
rilen	bilgilerden	hangisi	veya	hangileri	yanlıştır?

 A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III

  D) II ve IV E) III ve IV 

9.	 İnsanın	evrendeki	yeri	ve	durumu	ile	ilgili	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır.

 B) Üstün bir varlık olarak yaratılmıştır.

 C) Varlıklar onun hizmetine sunulmuştur.

 D) Vahye muhatap olan bir varlıktır.

 E) Günah işlemekten berî kılınmıştır.

10. Hem iyiliği hem de kötülüğü gerçekleştirebilecek 
yetenekte yaratılan insan zaman zaman isteyerek 
veya istemeyerek hata yapabilir ve günah işleye-
bilir. Çünkü insan melekler gibi hatasız (günahsız), 
şeytan gibi tamamen de kötülük yapan bir varlık 
değildir.

	 Buna	göre	insan	ile	ilgili;

 I. İnsana hem iyilik hem de kötülük yapma yetisi 
verilmiştir.

 II. İnsanın günahları sadece bilmeyerek işlenen-
lerden ibarettir.

 III. İnsanın günah işleyen varlık olması onu şey-
tanlaştırmaz.

	 yargılarından	hangisi	yanlış	olur?

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

  D) I ve II E) II ve III 

11. “Asıl muhacir (hicret eden), hata ve günahları terk 
edebilendir.” (Hadis-i Şerif)

	 Yukarıda	verilen	Hadis-i	Şerif’te;

 I. İnsan günah işlemekten korunmuş bir varlıktır.

 II. İstenirse günahlar da terk edilebilir.

 III. Günahlardan uzaklaşmak gerçek hicret sayıl-
mıştır.

	 yargılarından	hangisi	veya	hangilerine	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
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1. Hz. Allah (c.c) insanları kendisine kulluk etmele-
ri için yaratmış, peygamberleri vasıtasıyla nasıl 
bir hayat sürmeleri gerektiğini onlara bildirmiştir. 
Bütün peygamberler insanları Hz. Allah’a (c.c) 
resullerine ve ahirete iman etmeye; Hz. Allah’a 
(c.c) kulluk etmeye ve O’nun rızası doğrultusunda 
kulluk bilinciyle yaşamaya davet etmişlerdir. Bu 
davete icabet eden insan, hayatını anlamlandırmış 
ve yaratılış amacını bulmuştur.

	 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	çıka-
rılamaz?

 A) Hz. Allah (c.c) insanlardan peygamberlerine 
iman etmelerini istemiştir. 

 B) Hz. Allah (c.c) insanlardan kendisinin rızasına 
uygun bir hayat yaşamalarını istemiştir.

 C) Hz. Allah (c.c) insanlardan ne istediğini bildir-
miştir.

 D) Hz. Allah (c.c) insanlardan ibadetlerinde sami-
mi olmaları istemiştir.

 E) Hz. Allah (c.c) insanları kendisine ibadet etme-
leri için yaratmıştır.

2. Birçok ibadet birlik ve beraberliği sağlamaya yö-
neliktir. Namazlarını cemaatle kılmaya devam 
eden, camide sürekli bir araya gelen Müslümanlar 
birbirlerinin sevinç ve kederlerini paylaşma imkânı 
bulur. Müslümanlar için cuma özel bir gündür. Ta-
rih boyunca da cuma namazı Müslümanların bir 
araya gelerek birbirleriyle görüşüp kaynaştıkla-
rı bir ibadet olmuştur. Hatta cuma günü Müslü-
manların haftalık bayramı olarak kabul görmüştür. 
Ramazan ve kurban bayramlarında toplumun her 
kesiminden insanlar bayram namazı için camilere 
koşarlar. Namaz sonrasında birbirleriyle bayram-
laşırlar. Bu günlerde dargınlar barışır, büyükler 
ve hastalar ziyaret edilir. Birliktelik ve kaynaşma 
bayramlarda zirveye çıkar.

	 Bu	verilen	parçada	 ibadetlerin	aşağıdaki	hangi	
işlevinden	söz	edilmektedir?

 A) İnsanları kötülüklerden alıkoyduğu

 B) Zamanı verimli kullanmayı öğrettiği

 C) İnsanı maddi ve manevi olarak temizlediği

 D) İnsana sabırlı olmasını öğrettiği

 E) Toplumun kaynaşmasına katkı sağladığı

3. “Bir peygamber gönderdi; Allah’ın (c.c) yasaklarını 
açıklıyor, âyetlerini size okuyor ki, iman edip ya-
rarlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkar-
sın. Kim Allah’a (c.c) iman edip yararlı iş görürse, 
Allah onu altlarından, ırmaklar akan cennetlere, 
içlerinde ebedî kalmak üzere koyacaktır. Muhak-
kak ki Allah (c.c), ona güzel bir rızık İhsan etmiştir.”

(Talak Suresi, 11 )

	 Bu	ayet-i	kerimeden	hareketle;

 I. Tarihler boyunca her topluma bir peygamber 
gönderilmiştir.

 II. Hz. Allah (c.c) güzel davranış yapanları ödül-
lendirecektir. 

 III. Peygamberler insanlara yol göstermektedir.

	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Bu kavram kelime olarak boyun eğmek, itaat et-
mek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi 
anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise; mümi-
nin Hz. Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için kulluk 
görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve 
yasaklarından kaçınmasıdır. İnsan Hz. Allah’a (c.c) 
karşı sevgi, saygı ve itaatini en güzel şekilde bunu 
yapmakla gösterir.

	 Bu	metinde	bahsedilen	kavram	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Tazim B) İbadet C) Saygı

  D) İtaat E) Hürmet 

5.	 Aşağıdaki	ibadetlerden	hangisinin	yapılmasında	
belirli	bir	zaman	aranmaz?

 A) Beş vakit namaz kılmak

 B) Hacca gitmek

 C) Sadaka vermek

 D) Kurban bayramında kurban kesmek

 E) Ramazan-ı şerif ayında oruç tutmak
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6. İbadet, Hz. Allah’a (c.c) ----

	 Bu	cümlede	boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	
hangisinin	getirilmesi	uygun	olmaz?

 A) Kulluk etmektir.

 B) Boyun eğmektir. 

 C) Hoşgörülü olmaktır.

 D) İtaat etmektir.

 E) Saygı duymaktır.

7. Farz ve vâcip olarak nitelendirilen zorunlu ibadet-
lerin dışında nafile ibadetler de vardır.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 nafile	 iba-
detlerden	biridir?

 A) Bayram namazı kılmak

 B) Ramazan-ı şerif ayında oruç tutmak

 C) Hacca gitmek

 D) Zekât vermek

 E) Teheccüd namazı kılmak

8. İslam’a göre Hz. Allah’ın (c.c) rızasını kazanma ni-
yetiyle yapılan her güzel iş ve davranış salih amel 
olarak değerlendirilir ve ibadet sayılır.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 salih	 amel	
olarak	değerlendirilemez?

 A) Anne ve babaya iyilik yapmak

 B) Öğrenilen faydalı bilgileri çevresindekilerle 
paylaşmak

 C) Büyüklere saygılı olmak

 D) Komşunun eşyasını ondan izinsiz kullanmak

 E) Borç isteyene borç vermek

9. “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka 
vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye 
yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek 
sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken 
atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadaka-
dır.”

(Sahih-i Buhari)

	 Bu	 hadis-i	 şerife	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

 A) Sadaka verebilmek için zengin olmak gerek-
mez.

 B) En hayırlı sadaka çok malla yapılandır.

 C) Sadaka verebilmek için belli bir zamana ihti-
yaç yoktur.

 D) Herkes sadaka verebilir.

 E) Yolu bilmeyen bir yabancıya yol göstermek 
sadakadır. 

10.	 Aşağıda	verilen	seçeneklerden	hangisini	icra	et-
mek	(yerine getirmek)	için,	belirli	bir	vakte	ihtiyaç	
vardır?

 A) Namaz kılmak

 B) Dua etmek

 C) Kur’an-ı Kerim okumak

 D) İstiğfar etmek

 E) Sadaka vermek

11. Hz. Allah (c.c) insanı kendisine ibadet edebilecek 
yeteneklerle yaratmıştır. Akıllı ve ergenlik çağına 
ulaşmış her mümini farz ibadetleri yapmakla so-
rumlu tutmuştur.

	 Buna	 göre	 dinin	 emirlerini	 yerine	 getirmek	 ve	
yasaklarından	kaçınmakla	sorumlu	tutulan	kim-
seye	ne	ad	verilir?

 A) Mükellef

 B) Düşkün

 C) Fedakâr

 D) Dindar

 E) Mümin
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1. Hz. Allah’ın (c.c) Müslümanlardan yapmasını is-

tediği ibadetlerin başında gelir. Akıllı ve ergenlik 
çağına girmiş her Müslüman’ın yapması farz bir 
ibadettir. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak 
günde beş vakit yerine getirilmesi Hz. Allah (c.c) 
tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir. 
Bu ibadet insanın Hz. Allah’a (c.c) yaklaşmasını ve 
O’nun huzuruna yükselmesini sağlar. Kul ile Hz. 
Allah (c.c) arasındaki bağı güçlendirir ve sevgiyi 
artırır. Ayrıca Hz. Allah (c.c) “Secde et ve Allah’a 
yaklaş.” (Alak suresi, 19. ayet) emriyle kullarını 
huzuruna davet eder. Peygamber Efendimiz de 
(s.a.v) bu ibadet için “İnsanın rabbi ile konuşma-
sıdır.” buyurmuştur. Bu ibadetle kişi günde beş 
vakit Hz. Allah’ın (c.c) huzuruna varır, yaratıcı-
sını hatırlar ve O’na şükreder. Bu konuyla ilgili  
Hz. Allah (c.c) ‘’O halde siz beni zikredin ki, ben de 
sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.’’ 
(Bakara Suresi, 152. ayet)

	 Bu	parçada	hakkında	bilgi	verilen	ibadet	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Namaz B) Oruç C) Zekât

  D) Umre E) Sadaka 

2. İnsan kendisine verilen küçük bir hediye veya 
yapılan en küçük bir iyilik karşısında teşekkür et-
meyi ihmal etmez. O halde kendisini yaratan, ya-
şatan, etrafını güzelliklerle süsleyen, ona sayısız 
nimetler veren eden Hz. Allah’a (c.c) da şükret-
melidir. Bunun yolu da Hz. Allah’a (c.c) en güzel 
şekilde ibadet etmektir.

	 Bu	parça	aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	ceva-
bı	niteliğindedir?

 A) Bütün peygamberler Hz. Allah’a (c.c) ibadet 
edilmesi gerektiğini toplumlarına bildirmiş mi-
dir?

 B) Niçin ibadet ederiz?

 C) İbadetlerin toplumsal işlevleri nelerdir?

 D) Her dinde ibadet var mıdır?

 E) İbadet ile inanç arasında sıkı bir bağ var mıdır?

3.	 Aşağıdakilerden	hangisi	ibadetlerde	olması	ge-
reken	özelliklerden	biri	değildir?

 A) Sadece Hz. Allah’ın (c.c) hoşnutluğu için ya-
pılmalıdır.

 B) Gösterişten uzak olmalıdır.

 C) Kişiye toplumda itibar kazandırmalıdır.

 D) Dinin emrine uygun olmalıdır.

 E) Kişinin kendi isteğiyle samimi ve içten yapıl-
malıdır.

4.	 Kişinin	ibadetle	mükellef	olması;	

 I. İbadete güç yetirebilmesine

 II. Eğitim durumunun elverişli olmasına

 III. Aklı yerinde olmasına

	 ifadelerinden	hangilerine	bağlıdır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

5. İbadetler, imanın kalbe yerleşmesini sağlar. Çün-
kü ibadetler imanın yaşanması ve tadına varıl-
ması demektir. Kur’an-ı Kerim’de birçok Ayet-i 
Kerime’de iman ile salih amel birlikte zikredilmek-
tedir. İman etmek insanı salih ameller işlemeye 
sevk eder, ibadetler de imanı kuvvetlendirir.

	 Bu	 parçada	 aşağıdakilerden	 hangisine	 vurgu	
yapılmıştır?

 A) Dinin temel amaçlarına

 B) Din ve ahlak ilişkisine

 C) İman ve ibadet ilişkisine

 D) İbadetin toplumsal işlevlerine

 E) Dinin insana kazandırdıklarına

ÖRNEKTİR



23

Testİslam ve İbadet 02

1-A 2-B 3-C 4-C 5-C 6-D 7-E 8-E 9-E 10-B 11-C

6.	 İbadetlerle	 ilgili	 aşağıdakilerden	hangisi	 söyle-
nemez?

 A) İbadetlerle insan Hz. Allah (c.c) ile olan bağını 
sürekli canlı tutmuş olur.

 B) İbadetler Hz. Allah’a (c.c) olan imanı kuvvet-
lendirir.

 C) Oruç bir sabır eğitimidir. İnsanı sabırlı olmaya 
alıştırır. 

 D) İbadetlerle insanı toplumdan uzaklaştırarak 
Hz. Allah’a (c.c) yaklaştırılma hedeflenmiştir.

 E) Zekât ibadeti, toplumsal yardımlaşma ve da-
yanışmaya katkı sağlar. 

7. Farzlar farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olarak ikiye ay-
rılır. Farz-ı ayn; dinen sorumlu sayılan her Müslü-
manın yapması gereken davranışlardır. Farz-ı ayn 
olan ibadetleri terk etmek haramdır. Farz-ı kifâye 
ise, bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin 
üzerinden sorumluluğu kalkan davranışlardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Farz-ı	kifâye	
olan	ibadetlerden	biridir?

 A) Namaz kılmak

 B) Oruç tutmak

 C) Kurban kesmek

 D) Zekât vermek

 E) Cenaze namazını kılmak

8.	 İbadetlerle	ilgili	olarak;

 I. İnsanı dünyaya ve maddeye bağlanmaktan 
kurtararak ruhen yüceltir.

 II. Hz. Allah’a (c.c) olan inancı, bağlılığı ve sevgiyi 
arttırır.

 III. İnsanı iyiliklere sevk edip, kötülüklerden uzak-
laştırır.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Kişinin, akletme ve irade kabiliyetinin bulunmadığı 
durumlarda ibadet mükellefiyeti yoktur.

	 Buna	göre	kişinin;	

 I. unutma

 II. uykuya dalma

 III. hastanın koma halinde olması

	 gibi	durumlarından	hangisinde	ibadet	mükellefi-
yeti	yoktur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

10. Sözlükte belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay, 
nasip gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise; 
Hz. Allah’ın (c.c) mükelleften yapılmasını kesin ve 
bağlayıcı şekilde emrettiği iş ve davranışlar anla-
mına gelmektedir.

	 Bu	ifade	aşağıdakilerden	hangisini	tanımlamak-
tadır?

 A) Sünnet

 B) Farz

 C) Vâcip

 D) Mekruh

 E) Mubah

11.  İnsanı Hz. Allah’a (c.c) yaklaştırıp, ruhen yücel-
tir.

  İnsanın doğru yolda, düzgün bir hayat sürme-
sini sağlar.

  İman edenler için dünya ve ahiret mutluluğu-
nun anahtarıdır.

	 Bu	 verilenler	 aşağıdaki	 sorulardan	 hangisinin	
cevabı	niteliğindedir?

 A) Her dinin ibadet şekilleri farklı mıdır?

 B) İbadetsiz bir iman kabul olunmaz mı?

 C) İbadetin insana kazandırdıkları nelerdir?

 D) Farz olan ibadetler nelerdir?

 E) İbadet yapmak için sağlıklı olmak mı gerekir?
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İslam ve İbadet03 Test 03
1. I. Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten 

daha kuvvetli olan dinî hükümlerdir.

 II. Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın 
istenen ve terk edilmesi kınanmayan işlerdir.

 III. Hz. Allah’ın (c.c) kesin olarak yasakladığı söz 
ve davranışlara denir.

	 Tanımları	verilen	bu	kavramlar	aşağıdakileri	se-
çeneklerin	hangisinde	sırasıyla	verilmiştir?

 I II III

A) Farz Vacip Haram

B) Vacip Mendup Haram

C) Sünnet Mendup Mubah

D) Vacip Farz Haram

E) Mubah Sünnet Mendup

2.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde,	ibadetlerin	in-
sanı	kötülüklerden	uzaklaştırdığına	vurgu	yapıl-
mıştır?

 A) “Evlerinizde okunan Allah’ın (c.c) âyetlerini ve 
hikmeti düşünün. Hiç şüphe yok ki Allah (c.c), 
lâtiftir (her sırrı bilir); her şeyden haberdardır.”

(Ahzab Suresi, 34)

 B) “Şüphesiz ki Allah (c.c), göklerin ve yerin gay-
bını bilendir. Elbette o, göğüslerin içinde olan-
ları da bilicidir.”

(Fâtır Suresi, 38)

 C) “Başınıza her ne belâ gelirse, hep kendi elleri-
nizin kazandığı (günahlar) yüzündendir. Böyle 
iken, (Allah) birçoğunu da bağışlar.”

(Şura Suresi, 30)

 D) “Güneş de kendine mahsus bir mihver etra-
fında akıp gidiyor. Bu, güçlü ve her şeyi bilen 
Allah’ın (c.c) takdiridir.”

(Yâsîn Suresi, 38)

 E) “... ve namazı dosdoğru (tadil-i erkân ile) kıl! 
Çünkü namaz, edebsizlikten ve uygunsuzluk-
tan men eder...”

(Ankabût Suresi, 45)

3. Vacip sözlükte yapılması gerekli, zorunlu olan an-
lamına gelir. Terim olarak ise yapılması farz se-
viyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli 
olan dinî hükümlerdir. Vâciplerin yapılması istenir. 
Vacip bir emri yerine getirmeyen kişi günah işle-
miş olur.

	 Buna	göre,	 aşağıdakilerden	hangisi	 vacip	olan	
bir	ibadet	değildir?

 A) Vitir namazı kılmak

 B) Kurban kesmek

 C) Sadaka vermek

 D) Fıtır sadakası vermek

 E) Bayram namazı kılmak

4. Sözlük anlamı olarak yol, âdet, gidişat, huy, ka-
rakter, davranış gibi anlamlara gelir. Dini bir terim 
olarak; Peygamber efendimiz (s.a.v) farz ve vâcip 
dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği dav-
ranışlar anlamındadır.

	 Bu	açıklaması	verilen	kavrama	İslami	literatürde	
ne	ad	verilir?

 A) Farz

 B) Sünnet

 C) Vâcip

 D) Caiz

 E) Mubah

5. I. namazları cemaatle kılmak

 II. selamlaşmak

 III. dişleri misvakla temizlemek

 IV. abdest almak

 V. ezan okumak

	 Numaralandırılarak	 verilenlerden	 hangisi,	 sün-
net	olan	davranışlardan	biri	değildir?

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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Testİslam ve İbadet 03

1-B 2-E 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-D 9-B 10-B 11-A

6. Bu kavram sözlükte açığa çıkan, açıklanan, ser-
best bırakılan şey demektir. Dinî bir terim olarak, 
işlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah ol-
mayan şeyler anlamına gelir. Bu kavram, helal 
ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yenilmesi, 
içilmesi, kullanılması veya yapılması ayet ve ha-
dislerle yasaklanmamış olan şeyler bu kavramla 
açıklanır.

	 Bu	parçada	hakkında	bilgi	verilen	kavram	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Farz

 B) Vâcip

 C) Mubah

 D) Müstehap

 E) Sünnet

7.  İzin verilmiş, hakkında bir yasaklama ve kısıtla-
ma bulunmayan davranışları ifade eder.

  Haram kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır.

  Caiz ve mubahla eş anlamlı olarak da kullanılır.

	 Burada	bazı	özellikleri	verilen	kavram	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) Helal

 B) Sünnet

 C) Farz

 D) Müstehap

 E) Vâcip

8. Dinî bir terim olarak haram; Hz. Allah’ın (c.c) kesin 
olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	haram	olan	
bir	tutum	veya	davranış	değildir?

 A) Gıybet etmek

 B) Alkollü içki içmek

 C) Zina etmek

 D) Mütevâzi olmak

 E) Kumar oynamak

9. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kendisine vahyedi-
len ayetleri tebliğ etmek yanında, ibadetleri uygu-
layarak gösterme görevi de vardır.

	 Bu	cümledeki	düşünceyi	aşağıdaki	hadisi	şerif-
lerden	hangisi	destekler	niteliktedir?

 A) “Her çocuk, fıtrat üzere (inanmaya eğilimli ola-
rak) dünyaya gelir.”

 B) “Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz 
öylece namaz kılınız.”

 C) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulur-
sa alsın.”

 D) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının 
güvende olduğu kimsedir.”

 E) “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçini-
len ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

10.  Sözlükte samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılık-
sız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, saflık, gös-
terişsizlik gibi anlamlara gelir.

  Terim olarak ise, tutum ve davranışlarda sa-
dece Hz. Allah’ın (c.c) hoşnutluğunu gözetme, 
sözün öze uyması, riyakârlıktan ve ikiyüzlülük-
ten uzak olmak demektir.

  Riyakârlığın zıt anlamlısıdır.

	 Bazı	özellikleri	verilen	kavram	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) İhsan B) İhlâs C) İman

  D) İslam E) Niyet 

11. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadiste kendisine 
sorulan soruya: “Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na 
kulluk etmendir; çünkü her ne kadar sen O’nu gör-
mesen de O, seni görmektedir.” bu cevabı vermiş-
tir.

	 Buna	göre,	Peygamber	efendimiz	(s.a.v)	aşağı-
daki	hangi	soruya	cevap	vermiştir?

 A) İhsan nedir?

 B) Nimet nedir?

 C) Fıtrat nedir?

 D) Ahlak nedir?

 E) İslam nedir?
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İslam ve İbadet03 Test 04
1. Bir ünitenin, üniteye hazırlık çalışmaları bölümün-

de şunlar yazmaktadır:

  İnsan niçin ibadet etmeye ihtiyaç duyar? Dü-
şüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşı-
nız.

  “Ameller niyetlere göredir.” hadisi şerifini iba-
detler açısından değerlendiriniz.

  Cemaatle namaz kılmanın birlik ve dayanış-
maya katkısı konusunda gözlemlerinizi arka-
daşlarınızla paylaşınız.

  Mükellef, ibadet, salih amel, ihlas, birr kavram-
larını araştırarak defterinize yazınız.

  Kur’an-ı Kerim mealinden namaz, oruç ve 
zekâtla ilgili birer ayet bulunuz.

	 Buna	 göre	 bu	 ünitenin	 başlığı	 aşağıdakilerden	
hangisi	olmalıdır?

 A) Din ve İslam

 B) İslam ve bilim

 C) İslam ve ibadet

 D) İnançla ilgili meseleler

 E) Gönül coğrafyamız

2. Olgun insan sorumluluk bilinciyle hareket eder. 
Örneğin beş vakit namaz kılan Müslüman za-
manı planlar ve onu verimli kullanmayı öğrenir. 
Böylece Hz. Allah’a (c.c) ailesine ve topluma kar-
şı sorumluluklarını vaktinde yerine getirir. Zekât 
ve sadaka ibadeti sayesinde insan başkalarının 
derdiyle dertlenmeyi, bollukta da darlıkta da ihti-
yaç sahiplerini gözetmeyi öğrenmiş olur. Hac ve 
kurban ibadeti de birlikte hareket etme ve sosyal 
yardımlaşma açısından kişinin sorumluluk duygu-
sunun gelişmesine katkı sağlar.

	 Bu	parçada	vurgulanmak	 istenen	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) İbaretlerin insanın Hz. Allah (c.c) ile iletişim 
kurmasına vesile olduğu

 B) Ahlak ibadet ilişkisi

 C) İbadetlerin bireyi manevi açıdan güçlü kıldığı

 D) İbadetlerin insana sorumluluk bilinci kazandır-
dığı

 E) İman ve ibadet arasında nasıl bir ilişki olduğu

3.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	insanın	yaratı-
lış	gayesi	vurgulanmıştır?

 A) “Biz, sana bu Kur’ân’ı vahy etmekle, en güzel 
kıssayı anlatıyoruz. Sen, daha önce bundan 
haberdar olmayanlardandın.”

(Yûsuf Suresi, 3)

 B) “Yeryüzünde muhtelif renklerde yarattığı şey-
leri de hep sizin istifadenize vermiştir. Elbette 
bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.”

(Nahl Suresi, 13)

 C) “Sonra bunların arkalarından bozuk bir nesil 
geldi ki, namazı terk ettiler; şehvetlerine uydu-
lar. Bunlar da gayyayı boylayacaklardır.”

(Meryem Suresi, 59)

 D) “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet et-
sinler diye yarattım.”

(Zariyat Suresi, 56)

 E) “Bu kitapta (Allah tarafından gönderildiğinde) 
hiç şüphe yoktur. Takva sahipleri için doğru 
yolu gösterendir.”

(Bakara Suresi, 2)

4. Bu ibadetin insana kazandırdıklarından bazıları 
şunlardır:

  Bir sabır eğitimidir, insana sabırlı olmayı zor-
luklarla mücadeleyi öğretir.

  Bir irade eğitimidir, insanı kötü alışkanlık ve 
çirkin davranışlardan uzaklaştırır. Nefsimizin 
isteklerini kontrol altına almayı öğretir.

  Nimetlerin değerini öğretir. Nimetlerden bir 
süre uzak kalmak insana onların kıymetini, 
onları israf etmemesini ve bu nimetleri kendi-
sine veren Hz. Allah’a (c.c) daha çok şükret-
mesini öğretir.

  Ramazan ayında olan bu ibadet, yardımlaşma 
duygularımızı arttırır, yoksulların halini hisset-
me ve onlara daha şefkatli olma hissi kazan-
dırır.

	 Buna	göre	parçada	bahsedilen	ibadet	aşağıda-
kilerden	hangisi	olmalıdır?

 A) Zekât B) Namaz C) Hac

  D) Kurban E) Oruç 
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Testİslam ve İbadet 04

1-C 2-D 3-D 4-E 5-D 6-C 7-B 8-C 9-D

5. I. İsteyerek yapılması

 II. Kur’an-ı Kerim ve sünnete uygun olması

 III. Yalnız Hz. Allah’ın (c.c) rızasının gözetilmesi

 IV. Kişiye toplumda itibar kazandırması

 V. İçten ve gönülden yapılması

	 Numaralandırılarak	 verilen	 ifadelerden	 hangisi	
ibadetlerde	 olması	 gereken	 özelliklerden	 biri	
değildir?

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

6. Ef’al-i mükellefin, sözlükte “mükelleflerin fiilleri” 
anlamına gelir. Terim olarak da dinen sorumlu 
sayılan insanların davranışları ve bunlarla ilgili 
hükümler anlamındadır. Akıllı ve ergenlik çağına 
gelmiş her Müslüman yaptıklarından sorumludur. 
Bu sorumluluk bazı davranışları yapmayı, bazıla-
rını da yapmamayı gerektirir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	İslam	dinin-
de	yapılması	istenen	hükümlerden	biri	değildir?

 A) Farz

 B) Vacip

 C) Mekruh

 D) Sünnet

 E) Müstehap

7. I. İslam’da farzlar, ayet-i kerimelerde belirlen-
miş ve Peygamber Efendimiz de (s.a.v) farz-
ların nasıl ifade edileceğini Müslümanlara öğ-
retmiştir.

 II. Kalbi temiz olanlar ibadet yapmasa da olur.

 III. Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri 
de yapmamak farzdır, yani haram kılınmıştır.

 IV. Farzları yapan Müslümanlar, Hz. Allah’ın (c.c) 
sevgisini kazanır ve ahirette mükafatlandırılır.

	 Bu	 verilen	 bilgilerden	 hangisi	 ya	 da	 hangileri	
yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

8. (I) Hz. Allah’a (c.c) kulluk görevini gereği gibi ya-
pan kişi iç huzuru duyar. Kendini manevi açıdan 
daha güçlü ve güvende hisseder. (II) Manevi yönü 
güçlü insanlar ise karşılaştıkları olumsuz olaylar-
dan kolay etkilenmezler ve ümitsizliğe düşmez-
ler. Namaz ve dua, kulun Hz. Allah (c.c) ile irtibat 
kurabileceği en iyi iletişim yoludur. (III) Böylece 
paylaşma duygusu insanda dini bir görev hali-
ne gelmiş olur. (IV) Namaz kılan insan, günün 
belli zamanlarında hayatın sorun ve sıkıntıların-
dan uzaklaşır, Hz. Allah (c.c) ile baş başa kalır.  
(V) İbadetler insanın Yaradanı ile bağını güçlen-
dirir. İbadet eden insan Hz. Allah’a (c.c) duyduğu 
sevgi, saygı ve bağlılığını ifade etmiş olur.

	 Bu	parçada	düşünce	bütünlüğünü	bozan	cümle	
aşağıdakilerden	hangisidir?

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

9. İbadetler, kişinin Rabbi ile bağlarını sağlamlaştırır 
ve iç huzurunu güçlendirir. Çünkü ibadet eden in-
san, Hz. Allah’ın (c.c) emirlerini yerine getirmiş ve 
ona şükretmiş olur. İbadet, insanda güven duygu-
sunu ve sorumluluk bilincini geliştirir. İbadet eden 
kişi, kötülüklerden sakınır ve ahlaken gelişir. Top-
lumda faydalı ve saygın bir şahsiyet olarak yerini 
alır. İbadetlerle sorumluluk bilinci gelişen bireyle-
rin oluşturacağı toplumlarda güzel ahlak gelişir. 
Haksızlık ve kötülükler asgari seviyeye iner, sabır 
ve diğerkamlık gibi güzel davranışlar yaygınlaşır. 
Böylece huzurlu bir toplum meydana gelir. Çün-
kü ibadetler sosyal yardımlaşma ve dayanışma-
yı teşvik eder. Örneğin Zekât, toplumda insanlar 
arasında sevgi, saygı ve dayanışma gibi duygu-
ların gelişmesine ve ekonomik dengesizliklerin 
önlenmesine katkı sağlar.

	 Bu	parça	aşağıdaki	hangi	başlık	altında	verilmiş	
olmalıdır?

 A) İslam’da ibadetlerin kapsamı

 B) İbadetlerin temel ilkeleri

 C) Zekâtın insana kazandırdıkları

 D) İslam’da ibadetlerin faydaları

 E) İslam’da bazı ibadetler
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İslam ve İbadet03 Test 05
1. İnsanın en önemli özelliklerinden biri irade sahi-

bi olmasıdır. İnsan, iradesi sayesinde doğru olanı 
seçer ve seçimi doğrultusunda davranışlarına yön 
verir. İsteyerek yapılan davranışların başında iba-
detler gelir. İbadet isteksiz yapıldığında onun ver-
diği huzur hissedilemez. O hâlde insan, isteyerek, 
ihlâslı bir şekilde Hz. Allah’a (c.c) ibadet etmelidir. 
İbadet eden kişi, Hz. Allah’ın (c.c) emirlerini yerine 
getirmiş ve verdiği nimetlerden dolayı ona şükret-
miş olur. İbadetini samimi duygularla yapan kişi 
amacına ulaşır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle 
ifade edilir: “...Allah’a (c.c) (azabından) korkarak 
ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik 
edenlere Allah’ın (c.c) rahmeti çok yakındır.”

	 Bu	parçada	 ibadetle	 ilgili	 vurgulanmak	 istenen	
düşünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) İbadetler Kur’an ve sünnete uygun olmalıdır

 B) İbadetler belli zamanlarda yapılmalıdır

 C) İbadetlerde gösteriş yapılmamalıdır

 D) İbadetlerde bazı temel ilkeler vardır

 E) Hz. Allah’a (c.c) gönülden isteyerek ibadet 
edilmelidir

2. Dinî bir yaşayışın özünde iman, imanın olduğu 
yerde ise ibadetler vardır. Çünkü ibadetler, imanın 
varlığından hayat bulur. Ayrıca ibadetler insanın 
imanını güçlendirir ve sağlamlaştırır. İnanç sade-
ce dil ile söylenip kalpte yaşatılabilecek bir duygu 
değildir; ancak ibadetlerle davranışlara yansıtıla-
rak bir anlam kazanır. Bu sebeple inanan bir kim-
se inancını eylemleriyle göstermek zorundadır. 
İnsanın Hz. Allah’a (c.c) olan sevgi ve saygısını 
gösterme arzusu, onu ibadet etmeye istekli hâle 
getirir. Hz. Allah’a (c.c) inandığı için davranışlarına 
özen gösteren insan, kötü davranışlardan uzakla-
şır. Böylece iman, insanı ahlaklı olmaya, iyi işler 
yapmaya, Hz. Allah’ın (c.c) rızasını kazandırmaya 
yönlendirir.

	 Bu	 verilen	 parçanın	 konusu	 aşağıdakilerden	
hangisi	olmalıdır?

 A) İslam’da başlıca ibadetler

 B) İbadetin insana kazandırdıkları

 C) İnanç ibadet ilişkisi

 D) İslam’da ibadetlerin kapsamı

 E) İbadetteki temel ilkeler

3. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetinde bulun-
mayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uy-
gulanması veya mevcut ibadet şekillerinde artır-
ma ya da eksiltme yapılmasıdır.

	 Bu	cümlede	hakkında	bilgi	verilen	kavram,	aşa-
ğıdaki	 hadis-i	 şeriflerde	 hangisinde	 sakındırıl-
maktadır?

 A) “Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleşti-
rir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.”

 B) “Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk da 
ameli bozar.”

 C) “Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah iş-
lememiş gibidir.”

 D) “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise 
bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bü-
tün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”

 E) “… İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uyduru-
lanlardır ve her bid’at, dalâlettir.”

4. İslam dininde yardımlaşma ve paylaşmanın ön 
planda olduğu birçok ibadet vardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	ibadetler-
den	biri	olduğu	söylenemez?

 A) Zekât B) Fitre C) Namaz

  D) Kurban E) Sadaka 

5. Hz. Allah’ın (c.c) emrettiği bütün ibadetler için ge-
çerli bazı temel ilkeler söz konusudur. İbadetlerin 
Hz. Allah (c.c) katında geçerli olması için bu ilkele-
re uyulması gerekir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	ilkelerden	
biri	değildir?

 A) Gösterişten uzak olmak

 B) Kur’an ve sünnete uygun olmak

 C) Gönüllü olarak yapmak

 D) Yaparken başka yararlar gözetmek

 E) İçten ve ihlâslı olarak yapmak
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6. Samimiyet, içten olmak, gönülden benimsemek 
demektir. İbadetlerde asıl olan, tam bir inanmış-
lık içinde, bilinçli, gösterişten uzak ve içtenlikle  
Hz. Allah’a (c.c) yönelmektir. İbadetler, sadece 
Hz. Allah’ın (c.c) rızasını, hoşnutluğunu kazan-
mak için yapılır ve karşılığı da sadece ve sa-
dece ondan beklenir. Kur’an-ı Kerim’de bu 
konuda şöyle buyrulur: De ki: ‘’Ben Allah’a ha-
lisane ibadet etmekle emrolundum.’’ (Zümer 
Suresi, 11) Peygamber Efendimiz de (s.a.v) ko-
nuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: “Sizden biriniz  
Hz. Allah’a (c.c) kulluktaki samimiyetini güzelleş-
tirirse yaptığı her iyilik onun için on katından yedi 
yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…”

	 Bu	parçada	ibadetlerdeki	temel	ilkelerden	han-
gisinden	söz	edilmektedir?

 A) Güç yetirebilirlik

 B) Dine uygun olma

 C) İhlâs

 D) Kolaylık

 E) İsteklilik

7. Cuma, bayram ve teravih namazları insanlar arası 
ilişkilerin güçlenmesini, birlik ve beraberliğin ge-
lişmesini sağlar. Ramazan-ı Şerif orucu, zekât, 
sadaka ve kurban sosyal yönü olan ibadetlerdir. 
İbadetler sayesinde bireyler, bir topluma mensup 
olmanın, din kardeşliğinin öneminin ve bu kardeş-
likten doğan gücün farkına varırlar. İbadetlerdeki 
Hz. Allah’a (c.c) kulluk bilinci insanları; dürüst dav-
ranmaya, sözünde durmaya, başkalarının hakkını 
gözetmeye ve insani ilişkilerde güzel ahlaklı ol-
maya yöneltir. İbadetler kişilere karşı sevgi, saygı 
ve bağlılığı kuvvetlendirir. Sosyal dayanışmayı, 
birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir.

	 Bu	parça	aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	ceva-
bı	niteliğindedir?

 A) İbadetlerdeki temel ilkeler nelerdir?

 B) İbadetin toplumsal faydaları nelerdir?

 C) Başlıca ibadetler hangileridir?

 D) İbadet yapmanın şartları nelerdir?

 E) İbadetin kişiye kazandırdıkları nelerdir?

8. Bu ibadet zenginlerle fakirler arasında bir köprü 
görevi görür. İhtiyaç sahibi olan kişi yaşadığı top-
lumda yalnız olmadığını bilir. Kendisini anlayan, 
ona yardım eden hayırsever insanların olmasın-
dan dolayı Hz. Allah’a (c.c) şükreder, yardım ede-
ne ise teşekkür eder. Böylece bu ibadet, zengin 
ve fakir arasında duygusal yakınlaşmaya, karşılıklı 
sevgi ve saygının gelişmesine, sosyal dayanış-
manın, birlik ve beraberlik duygularının artmasına, 
toplumsal barış ortamının oluşmasına katkı sağ-
lar. Zengin her Müslümanın, malından fakirlere ve 
ihtiyaç sahiplerine vererek onlara destek olması 
Kur’an-ı Kerim’in emridir. Kazancının belirli bir mik-
tarını ihtiyaç sahiplerine veren kişi Hz. Allah’ın (c.c) 
hoşnutluğunu kazanır. Bu ibadet, dostlukları geliş-
tirir, pekiştirir, diğerkâmlık duygusunu canlandırır.

	 Bu	parçada	bazı	özellikleri	verilen	ibadet	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

 A) Hac

 B) Zekât

 C) Namaz

 D) Oruç

 E) Kurban

9. Hz. Allah’ın (c.c) insanın yapacağı ibadetlere ihti-
yacı yoktur. İnsanların, emirlerine uymayıp yasak-
larından kaçınmamasının O’na herhangi bir zararı 
olamaz. İnsan Hz. Allah’a (c.c) olan şükür borcunu 
yerine getirebilmek, O’na olan sevgi ve saygısını 
gösterebilmek için ibadetlere ihtiyaç duyar. İba-
detler, insanın ruhunu yüceltir, onu kötülüklerden 
arındırır.

	 Bu	parçadan	hareketle	ibadetler	için	aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenemez?	

 A) İnsanlar, günah işlemekle Hz. Allah’a (c.c) hiç-
bir zarar veremezler.

 B) İbadetler için sağlıklı olma şartı aranır. 

 C) İnsan ibadet ederek Hz. Allah’a (c.c) olan sevgi 
ve saygısını göstermiş olur.

 D) Hz. Allah (c.c), insanların kendisine ibadet yap-
masına muhtaç değildir. 

 E) İnsan, ibadet etmekle Hz. Allah’ın (c.c) ken-
disine vermiş olduğu sonsuz nimetlere karşı 
şükretmiş olur.
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İslam ve İbadet03 Test 06
1. İbadet denilince aklımıza namaz, oruç, zekat ve 

hac gelse de ibadetler bunlarla sınırlı değildir.  
Hz. Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak amacıyla yapı-
lan iyi, olumlu ve faydalı her davranış ibadet sayılır. 
Ayrıca Hz. Allah (c.c)’ın yasakladığı kötü ve zararlı 
olan her türlü hareketten kaçınmak da ibadettir.

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 ibadetler	 ile	 ilgili	 olarak	
verilen	bilgilerden	aşağıdakilerden	hangisi	çıka-
rılamaz?

 A) Her türlü davranış ve düşüncenin ibadet oldu-
ğu

 B) Bir işin ibadet sayılması için Hz. Allah (c.c) rıza-
sını içermesi

 C) İbadetin namaz, oruç, zekat ve haccı çağrıştırdığı

 D) İbadetin kapsamının geniş olduğu

 E) Yasaklardan kaçınmanın da ibadet kapsamın-
da olduğu

2. Hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerini tutmaz. İna-
nan insan, namazını kılıp orucunu tuttuğu gibi he-
lal kazanç için çalışmak, yardım etmek gibi güzel 
davranışları da ihmal etmemelidir. Nasıl ki insa-
nın havaya, suya, ekmeğe ayrı ayrı ihtiyacı varsa  
Hz. Allah (c.c) rızasını kazanmak için de her ibade-
te ayrı ayrı ihtiyacı vardır.

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 aşağıdakilerden	 hangisi-
ne değinilmemiştir?

 A) Her ibadetin yerinin ayrı olduğu

 B) Hz. Allah (c.c)’ın rızasının belli ibadetlerle sınır-
lı olduğu

 C) İbadetin yanında çalışma ve yardımlaşmanın 
da ihmal edilmemesi 

 D) İnsanların hava, su gibi her nimete ayrı ayrı 
ihtiyacı olduğu

 E) İnsanın nimetlere olduğu gibi ibadetlere de 
ayrı ayrı muhtaç olduğu

3. İbadet, hiçbir karşılık beklemeksizin yalnız  
Hz. Allah (c.c)’ın emrini yerine getirmek, ona kulluk 
etmek ve onun rızasını kazanmak için yapılır.

	 Yukarıdaki	metinle	ilgili	olarak;	

	 I.	İbadette	bir	karşılık	beklenmemeli,
	 II.	İbadetin	kulluk	gereği	olduğu,
	 III.	İbadette	Hz.	Allah	(c.c)	rızasının	gözetilmesi	ge-

rektiği

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

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

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

4. İslam Dininde ibadetler; farz, vacip ve sünnet 
olarak üç grupta değerlendirilebilir. Namaz, oruç, 
zekat gibi yapılması kesinlikle emredilenler farz; 
bayram namazları ve vitir namazları kılmak gibi 
farz hükmünde kesin olmamakla birlikte emredi-
lenler vacip; teravih namazı kılmak gibi farz ve va-
cibin dışında kalıp Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
yaptığı iş ve davranışlar ise sünnet kapsamında 
yer almaktadır.

	 Buna	 göre,	 aşağıda	 verilen	 bilgilerden	 hangisi	
doğru	değildir?

 A) Farz ibadetlerin yapılması kesinlikle emredilmiş-
tir.

 B) Vacip olan ibadetler de yapılması emredilen-
lerdendir.

 C) Farz ve vacip dışında kalan ibadet bulunma-
maktadır.

 D) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) farz ve vacibin 
dışında yaptığı ibadetler sünnet kavramında 
yer alır.

 E) Ramazan Bayramı Namazı kılmanın hükmü 
vaciptir.

5. Hz. Allah’a (c.c) kulluk etmesi gerektiğinin bilincine 
ermeyen insan, başka varlıkların hatta kendi nef-
sinin esiri ve kölesi haline gelebilir. Tevhid akide-
sine inanıp yalnızca Hz. Allah (c.c)’a kulluk (ibadet) 
eden mü’min; paranın, şehvetin, midenin, modanın 
kulu (kölesi) olma ve kula kul olma zilletinden kur-
tulup gerçek özgürlüğe kavuşur.

 Buna göre;

 I. Hz. Allah’a (c.c) kulluğun bilincinde olmayanlar 
başka varlıkların kölesi olur.

 II. Yalnız Hz. Allah’a (c.c) kulluk edenler, başka 
varlık ve nesnelerin esaretinden kurtulur.

 III. Tevhid akidesine uygun amel edenler felâha 
(kurtuluş) erişirler.

	 yorumlarından	 hangisi	 veya	 hangilerini	 söyle-
mek	doğru	bir	ifade	olur?

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

  D) I ve II E) I, II ve III 
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6. İnanç ve ibadet İslam’ın iki temel unsurudur. Dini 
hayat imanla başlayıp ibadet ile devam eder. 
Kuran-ı Kerim’de imandan sonra sürekli ibadetin 
zikredilmesi, iman-ibadet ilişkisinin ne kadar kuv-
vetli olduğunu gösterir.

	 Buna	göre;	ibadet	ve	inanç	ile	ilgili	olarak	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) İman olmadan ibadet yapılabilir.

 B) Dini hayatın başlangıcı imandır.

 C) İman ile ibadet arasında güçlü bir bağ vardır.

 D) Kur’an-ı Kerim’de iman ile birlikte ibadet de 
zikredilmiştir.

 E) Hem iman hem de ibadet dinimizin ana unsur-
larıdır.

7. İnanç, yalnızca kalpte yaşatılacak basit bir duy-
gu değildir; ancak ibadetler ile eyleme dönüşür. 
Düşünceden eyleme dökülmemiş olan bir iman, 
meyvesiz ağaca benzer. İbadetler ve güzel ahlak 
ile bezenmemiş olan iman ise toprağa dikilip bakı-
mı yapılmamış fidan gibidir.

	 Verilen	 paragrafta	 iman,	 ibadet	 ve	 ahlak	 ile	 ilgili	
olarak	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir?

 A) İnancın fiiliyata geçirilmesi gerektiği

 B) İmansız hiçbir amelin makbul olmadığı

 C) İnanıp da ibadet etmeyenlerin meyvesiz ağa-
ca benzetilmesi

 D) İnanç ve ibadet arasında bir etkileşimin olduğu

 E) İman, ibadet ve ahlakın birbirini tamamlar nite-
likte oluğu

8. “Rabbimiz, başka varlıklara değil, yalnız kendisine 
kul olduğumuzu sürekli hatırlamamız ve onunla 
kulluk ahdimizi her gün yenilememiz için bize beş 
vakit namazı emretmiştir.”

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 verilenlerle	 ilgili	 olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Yalnız Hz. Allah (c.c)’a kulluk etmemiz isten-
mektedir.

 B) Mü’minler, beş vakit namazla emrolunmuşlar-
dır.

 C) Namaz, kulluk sözleşmesinin bir nevi tazelen-
mesidir.

 D) Namaz, sadece Hz. Allah (c.c)’a kul olduğumu-
zu hatırlatmaktadır.

 E) Namaz dinin direği sayılmıştır.

9. İbadet etme isteği insanın fıtratında var olan bir 
duygudur. İbadetin ruhu ve özü ise ihlastır. İhlas; 
samimi, içten ve gönülden olma halidir. İbadetin 
yalnızca Hz. Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak niyet 
ve kararlılığıyla yapılmasıdır.

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 aşağıdakilerden	 hangisi-
ne değinilmemiştir?

 A) İbadetin insanın yaratılışında var olduğu

 B) İhlasın ibadetlerin özü olduğu

 C) İhlasla ibadet yapmayanların cennetten mah-
rum kalacağı

 D) İhlasın gösterişten uzak ve içtenlik ifade ettiği

 E) İbadetlerin sadece Hz. Allah’ın (c.c) rızası için 
yapılmasının ihlas olarak tanımlanması

10. İbadetlerde birtakım ilkeler vardır. Bu ilkelerin ba-
şında isteklilik, samimiyet, gösterişten uzak olma, 
kolaylık ve güç yetirebilirlik gelir. Ayrıca yapılan 
ibadetler devamlılık arz etmeli ve bıkkınlık göster-
meden yapılmalı ve Hz. Allah (c.c)’ın rızası göze-
tilmelidir.

	 Yukarıda	verilenler	ışığında	aşağıdaki	davranış-
lardan	hangisi	ibadetlerin	taşıması	gereken	ilke-
lere	ters	düşmemektedir?	

 A) Bir iş adamının yaptırdığı hayır kurumlarının 
açılışlarını medyaya reklam olarak vermesi

 B) Yaşlı bir amcanın her gün okulun bahçesine 
hayır için gizlice bir kutu tebeşir bırakması

 C) Bir öğrencinin sabah namazlarına isteksiz, gö-
nülsüz kalkması

 D) Helal lokma için çalışmaktan bıkan kimsenin 
gayri meşru işlere yönelmesi

 E) Bir adamın her ay 25 gün nafile oruç tuttuğu 
için rahatsızlanması

11. Bazı ibadetler kişinin sadece kendisiyle ilgili oldu-
ğu halde bazıları ise diğer insanları da ilgilendir-
mektedir. 

	 Yukarıda	 verilen	 bilgi	 doğrultusunda	 aşağıda-
kilerden	hangisi	diğerlerinden	farklılık	arz	eden	
bir	ibadettir?

 A) Namaz kılmak 

 B) Zekat vermek

 C) Hz. Allah (c.c)’ı tesbih etmek 

 D) Hacca gitmek 

 E) Oruç tutmak
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