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1. Öğrenme, araştırma, gözlem ve deney yoluyla elde 
edilen, insan zekâsının ve çalışmasının sonucunda 
ortaya çıkan ürünlere bilgi denir.

 Buna göre, aşağıdaki yollardan hangisi ile elde 
edilen veriler bilgi olarak kabul edilmez?
A) Dini bilgi     B) Teknik bilgi

C) Bilimsel bilgi   D) Rüya bilgi

                         E) Felsefi bilgi

2. Kelime anlamı düşünme, anlama, kavrama gücü, 
hafıza, bellek ve zeka gibi anlamlara gelen soyut 
varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıl   B) Huy

C) Fıtrat   D) Rüya

                        E) Nefret

3.  Din duygusu, yaratılış esnasında insanın özüne Al-
lah (c.c.) tarafından yerleştirilmiş bir duygudur.

 Buna göre insan yaratılışına uygun ve  insanın 
özünde bulunan Allah’a inanmaya elverişli dini 
yapıya ne denir?
A) İfrat   B) Fıtrat

C) Tefrit   D) Mürtet

                         E) Kefaret

4.  Yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir top-
luluğun vermiş olduğu habere ……………..denir.

 Yukarıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamla-
yacak olan kavram  aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güncel haber   B) Hakiki haber

C) Gerçek haber   D) Mütevatir haber

                     E)Yalan haber

5. Farklı  bilgiler hakkında görüşlerini belirten Ahmet, 
Ali ve Ayşe arasındaki konuşma şöyledir:

 Ahmet: Türk Halk Müziği’nde bozlak tarzıyla Kırşe-
hir’i en iyi tanıtan ve bağlamasıyla yörenin kültürünü 
dünyaya dinleten Neşet Ertaş’a hayranım.

 Ali: Ben de düşünce dünyasına büyük katkılar sağ-
layan İbn Sina, Farabi ve Gazzali’ye hayranım.

 Ayşe: Dünyanın çoğunluğu tarafından kullanılan 
rakamları, açılarla ilişkilendiren bir yöntemle mate-
matik ilmine kazandıran Müslüman Türk alimi Ha-
rezmi’ye hayranım.

 Yukarıdaki konuşmalara göre Ahmet, Ali ve Ay-
şe’nin örnekler verdiği bilgi türleri nelerdir?

         Ahmet  Ali        Ayşe
A) Gündelik bilgi Sanat bilgisi   Felsefi bilgi

B) Teknik bilgi Sanat bilgi   Dini bilgi

C) Bilimsel bilgi Felsefi bilgi   Dini bilgi

D) Felsefi bilgi Sanat bilgisi   Teknik bilgi

E) Sanat bilgisi Felsefi bilgi   Bilimsel bilgi
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6. İnsanın her türlü eylemine anlam kazandıran, 
 dini ve hukuksal açıdan onun yükümlülük altına 

girmesini sağlayan soyut varlık aşağıdakilerden 
 hangisidir ?

A) Rüya   B) İlham

C) Akıl   D) Hayal

                        E) Ruh

7.  Ey iman denler! Eğer bir fasık size bir haber getirir-
se doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir toplu-
luğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman 
olursunuz. ( Hucurat Suresi 6. Ayet)

 Yukarıdaki ayette verilen ana mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?  
A) Fasıkların çok kötü olduğu

B) İman edenlerin fasıkları dost edinmemeleri

C) Topluluğa kötülük edenlerin pişman olacağı

D) Bir haberin, bilginin doğruluğunun araştırılması

E) Fasıkların bazen yalan söylediği

8. İmanın kelime anlamlarının arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?
A) Hayal kurmak

B) Emniyet içinde bulunmak

C) Güven içinde olmak

D) Gönülden benimsemek

E) Yürekten inanmak

9. Din, tarihin her döneminde önemini korumuş ve 
hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. En modern 
milletlerden en ilkel kabilelere kadar durum hep ay-
nıdır. Büyük Okyanustaki Pentacost Adası yerlileri 
tanrının kendilerine sunduğu berekete olan şükran 
duygularını göstermek ve bu bereketin devamını 
garanti altına almak için bazı ayinler düzenler. Ka-
bile erkeklerinin yüksekten atlayarak gösterdikleri 
cesaretin, yağmur ormanlarının bereketini artıraca-
ğına inanırlar. Modern dünyadan uzak olan Afrika 
ve Amazonlarda yaşayan diğer ilkel kabilelerde de 
değişik ayinlerle şükranlarını gösterdikleri tanrı an-
layışları mevcuttur.

 Yukarıdaki paragrafa göre insanlardaki din anla-
yışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Din her zaman önemini korumuştur.

B) Dinsiz bir topluma rastlanmamıştır.

C) Pentacost Adası yerlileri yağmur ormanlarının 
bereketi için ayin yaparlar.

D) İlkel kabilelerde de bir din anlayışı vardır.

E) Din, insanlara sonradan öğretilmiş bir duygudur.

10. “ Boyun eğme, itaat, güven, kurtuluşa erme, ba-
rış ve sulh yapma, esenlikte kılmak ve bir şeye 
teslim olmak” gibi anlamlara gelen terim aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) İman   B) İslam

C) İhsan   D) Şefaat

                         E) İstişare
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11. Hz. İbrahim’e  indirilen dinin adı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Hinduizm   B) Hanif

C) İslam   D) Yahudilik

                         E) Şamanizm

12. “Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysa-
nız ve  ve ona teslim olduysanız sadece ona güve-
nip dayanın” (Yunus Suresi 84. Ayet)

 Yukarıdaki ayete göre Allah’a iman konusunda 
dikkat edilmesi gereken en temel konu aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Yardım isteneceği zaman dua edilmeli.

B) İman sadece dil ile söylenmeli.

C) Sadece Allah’a inanıp güvenmeli.

D) İmanın şartlarına tam olarak uyulmalı.

E) İman her zaman iyi korunmalı.

13. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışının  insan 
hayatına sağladığı olumlu etkilerden biri değil-
dir?
A) Canlılara karşı şefkat ve merhametli olmasını 

sağlar.

B) İnsanların daha adil olmasına neden olur.

C) İnsanın zengin ve lüks içinde yaşamasını sağlar.

D) Huzurlu bir dünya ve ahiret hayatını sağlar.

E) İnsanı iyiye ve güzel olan işlere yönlendirir.

14. Hahamlardan (Yahudi din adamları) bazıları Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) gelerek: “Ey Allah’ın Resulü!  
Biz sana, kitabına, Musa’ya, Tevrat’a ve Üzeyir’e 
iman ediyoruz. Ve bunlardan başka kitaplara ve 
peygamberlere inanmıyoruz” dedi.  Hz Muhammed 
de cevaben onlara şöyle dedi: “Hayır. Allah’a, bü-
tün peygamberlerine, Muhammed’e ve Kuran’a ve 
ondan önceki her kitaba iman ediniz.” buyurdu. Ha-
hamlar ile Hz. Muhammed (s.a.v.) arasında geçen 
bu olaydan sonra inen Nisa Suresi 136. Ayette ise 
Allah (c.c.) şöyle buyurdu: “…. Allah’ı, meleklerini, 
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr 
eden kimse iyice sapıtmıştır”

 Buna göre paragrafta geçen ayet ve hadise göre, 
iman esasları hakkında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?
A) İman esaslarının bazıları kabul edilip, bazıları 

inkâr edilemez.

B) İman esasları bütündür, ayrılamaz.

C) İman esaslarından sadece bir tanesi kabul edil-
meyebilir.

D) Önceki inen kitaplara ve gönderilen peygamber-
lere inanmayanın imanı geçerli olmaz.

E) İman esasları değişmez özelliktedir.

15. “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberlerine, indirdi-
ği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. 
Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 
ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sa-
pıtmıştır.” ( Nisa suresi 136. Ayet)

 Yukarıdaki ayette değinilmeyen iman esası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a iman

B) Kitaplara iman

C) Meleklere iman

D) Peygamberlere iman

E) Kadere iman
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16. Doğru bilgi doğru kaynaklardan elde edilmelidir.
 İslam’a göre doğru bilgi kaynakları hangi seçe-

nekte doğru verilmiştir?
A) Akıl, doğru haber, salim duyular

B) Akıl, rüya, doğru haber

C) Akıl, rüya, ilham

D) Efsane, masal, salim duyular

E) Doğru haber, akıl, efsane

17. Aşağıdakilerden hangisi  “ibadet” kavramının 
kelime anlamları arasında yer almaz?
A) Boyun eğmek

B) Kulluk etmek

C) İtaat etmek

D) Tapmak

E) İstişare etmek

18. İbadetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) İbadetler dinin önemli bir boyutunu oluşturur.

B) İbadetler, insanın Allah’a olan teşekkürünü sun-
masıdır.

C) İbadetler maddi zenginliğin ana kaynağıdır.

D) İbadetler ahlakı güzelleştirir, kötü ahlakı yok 
eder

E) İbadetler insanın yaratılmasındaki en temel 
gayelerdendir.

19. Çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler İs-
lam’da ibadetlerden sorumlu değildir. Akıllı ve ergen 
olan kişilere ise mükellef denir.

 Buna göre İslam’da mükellef kimselerin bilmele-
ri gereken ve ibadetleri nitelendirmede kullanı-
lan kavramlara ne denir?
A) Efali- mükellefin

B) İstişare

C) İcmali iman

D) Tafsili iman

E) Efkar-i mükellefin

20. Ahmet, Ramazan ayını ibadetlerle geçirerek birçok 
ibadeti yapmaya özen göstermişti. Yine oruçlu oldu-
ğu bir gün fıtır sadakasını vermiş ve yine o gün vefat 
eden komşusunun cenaze namazına da katılmıştı. 
Ahmet Ramazan ayı boyunca her iftardan sonra te-
ravih namazlarını da kaçırmamıştı.

 Paragrafta anlatılan oruç, fıtır sadakası, cenaze 
ve teravih namazları ibadetlerinin dini niteliği 
(hükmü) sırasıyla hangi şıkta doğru sırayla ve-
rilmiştir?
A) Farz-ı ayn, Medup, Farz-ı kifaye, Vacip

B) Vacip, Farz-ı kifaye, Far-ı ayn, Sünnet

C) Farz-ı ayn, Farz-ı kifaye, Sünnet, Mendup

D) Farz-ı ayn, Vacip, Farz-ı kifaye, Sünnet

E) Vacip, Farz-ı kifaye, Farz-ı ayn, Sünnet
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