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1. Ben-î Mahzûm(Mahzumoğulları) kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri 

çok üzmüştü. Onlar, bu konuyu Peygamber Efendimiz ile kim konuşabilir diye kendi 
aralarında müzakere ettiler. Bazıları buna Peygamber Efendimizin çok sevdiği Üsâme İbni 
Zeyd’den başka kimse cesaret edemez diye düşündü. Üsâme, onların istekleri 
doğrultusunda Peygamber Efendimiz ile konuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz; 
“Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?” diye 
sordu. Daha sonra ayağa kalktı ve halka şöyle hitap etti: “Sizden önceki milletler şu 
sebeplerle yok olup gittiler: Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca 
onu bırakıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a 
yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onu da 
cezalandırırdım.” 

Yukarıda anlatılan olayda asıl vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Özgürlük 

B) Adalet 

C) Yardımseverlik 

D) Dürüstlük 

 
2. Kuran-ı Kerim’deki ayetlerde belirtilen aşağıdaki özelliklerden hangisi meleklere ait 

değildir? 

 

A) “Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.” (İsra, 40) 

B) “Sürekli olarak Allah’a ibadet ederler.” (Nâhl, 49-50) 

C) “Ateşten yaratılmışlardır.” (Hicr, 27) 

D) “Yeme, içme uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.” (Hud, 69-70) 
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3. I. “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile 

gelenler (o günde fayda bulur).” (Şuâra, 88-89) 
II. “Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” (En’âm, 32) 
III. “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun, 

115) 

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi veya hangileri ahiret inancıyla ilgilidir? 

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 

 
4.  Kıyametten sonra yeniden diriliş gerçekleşir. 

 İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar dünya ile 
ahiret arasındaki âlemde bekletilir. 

 Ahiretteki hesaptan sonra herkesin amelleri ilahi adalet terazisinde tartılır. 

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? 

 A) Ba’s B) Mizan C) Mahşer D) Berzah 

 
5. “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet 

edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir 
şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.” 

Bu hadiste İslâm dininin; 

I. Yardımseverlik 
II. Dayanışma 

III. Cömertlik 

Kavramlarından hangisi veya hangilerine önem verdiğini gösterir? 

 A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 
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6. “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” 

                                            (Kıyâme Suresi, 36. ayet) 

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 

 

A) İnsanlar davranışlarında tamamen serbest bırakılmıştır. 

B) Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir. 

C) Her Müslümanın uyması gereken kurallar vardır. 

D) İnsan bu hayata belirli bir plan uyarınca gelmiştir. 

 
7. “Peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni 

açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” 

(Nâhl Suresi 44. Ayet) 

Bu ayette peygamberimizin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? 

 

A) Genel ahlakın tamamlayıcısıdır. 

B) Rahmet Peygamberi’dir. 

C) Kur’an’ı açıklayıcıdır. 

D) Müjdeci ve uyarıcıdır.   
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8. MUHACERET 

 
Rabbim 
Hakkımı al benim haksızdan, 
Ekmek demeden emek verdiğim 
Hakkımı al benim haksızdan, 
Gökte hilal var, on dört aralık 
Hakkımı al benim haksızdan, 
Gecenin kuşları gibi uzakta 
Uçmuş da yuvaya hiç dönememiş 
Kalmış bir yerde kim bilir nasıl 
Hakkımı al benim haksızdan, 
Madem ahiret başlar dünyadan 
Hakkımı al benim haksızdan. 
... 
 
(İbrahim Tenekeci, Görmeden Ölmek, s. 48-50) 

Bu şiirde anlatılmak istenen ile aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajı 
örtüşmektedir? 

 

A) Ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve 
sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi, mağdur 
ettiği kişinin günahlarını yüklenir. 

B) (İnsanlara) duyurmak için bir amel işleyeni, Allah (Kıyamet günü insanlar önünde) teşhir 
eder. Gösteriş için bir amel işleyeni, Allah (Kıyamet günü insanlar önünde) rezil eder. 

C) İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan 
ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku 
duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın! 

D) Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, 
göktekiler de size merhamet etsin. 
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9. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin 

gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı kısıtlı veya hiç olmayan 
yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. 
Zengine malını, Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama 
zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. 
Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki 
dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun 
bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. 

Buna göre; 

I. Kulu Allah’a (c.c.) yakınlaştırır. 
II. Toplumda birlik ve beraberlik bağları güçlenir. 
III. Toplum huzuruna katkı sağlar. 

ifadelerinden hangisi veya hangileri kurban kesmenin faydaları arasında yer alır? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I,II ve III 
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10. Yukarıda bir hac yolculuğunda yapılması gerekenler verilmiştir. 

1. Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek ihramlıklarımızı giyeriz. 
2. Mekke’ye varınca Kâbe’yi tavaf ederiz. 
3. Safa ile Merve arasında sa’y yaparız. 
4. Akşam Müzdelife’de kalarak Müzdelife vakfesini yaparız.  
5. Arife günü Arafat’a giderek vakfe yaparız. 
6. Kurban bayramı sabahı Mina’ya geçerek şeytan taşlarız. 
7. Ardından kurban keserek tıraş olur ve ihramdan çıkarız. 
8. Kabe’ye giderek farz olan ziyaret tavafını yaparız. 

Buna göre hangi ikisi yer değiştiğinde hac yolculuğu doğru tamamlanmış olur? 

 

A) 1 ve 2 

B) 4 ve 5 

C) 1 ve 5 

D) 3 ve 6 
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