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1. “İş bitirilince Şeytan da diyecek ki: ‘Şüphesiz Allah, 
size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim 
ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir 
gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de 
hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni kınamayın, 
kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de 
beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce 
sizin, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul 
etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir 
azap vardır.’” (İbrahim, 14:22) 

 

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sorumluluğun bireyselliği 

B) Hak ve özgürlük dengesi 

C) İlahi cezanın gerekliliği 

D) Öz eleştirinin önemi 

E) Kötülüğün göreceliliği 

 

2. Teyemmümle ilgili olarak, 

I. Abdestte farz olan yüz, el, baş ve ayakların 
mesh edilmesiyle yapılır. 

II. Abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü 
de bozar. 

III. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül 
yerine yapılabilir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

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

D) I ve III           E) II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler 
de hiç şüphesiz yemek yer, çarşıda dolaşırlardı. 
(...)” (Furkan, 25:20) 
“De ki: Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim 
yanımdadır.’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. 
Size ‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben 
sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. (...)” 
(Enam, 6:50) 

Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’le ilgili hangi 
itirazı, bu ayetlerin inişinin temel sebebidir? 

A) Önceki peygamberlere benzer şekilde 

davranması 

B) Güçsüz bir kabileye mensup olması 

C) Allah tarafından zenginlik verilmemiş olması 

D) Kendileri gibi bir insan olması 

E) Yetim ve öksüz olarak yetişmesi 

4. “... insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi 
ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında 
tartışıp duranlar vardır. Kendilerine, ‘Allah’ın 
indirdiğine uyun!’ denildiği zaman, ‘Hayır, biz 
babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.’ 
derler. Şeytan, kendilerini cehennem azabına 
çağırıyor olsa da mı?” (Lokman, 31:20-21) 

Bu ayetlerde kınanan hususu en iyi ifade eden 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kibir 

B) Taassup 

C) Riya 

D) Gıybet 

E) Haset 
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5. İslam dini, insanların ahlaklı olmalarına önem 
verir ve bu konuda öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. 
Muhammed’in “Ben güzel ahlakı tamamlamak 
için gönderildim.” sözü de bunu gösterir. Bu 
kapsamda İslam, bir olan Allah’a itaat temeline 
dayalı bir ahlaki ve dinî birlik sağlama vazifesini 
üstlenir. İnsanlar arasında bir üstünlüğün 
olmadığını, Allah katındaki üstünlüğün de ancak 
takva ile olabileceğini belirtir. Dolayısıyla İslam, 
yaratılmışlara karşı merhametli olmayı, 
güvenirliği, sevgiyi, fedakârlığı, iyi niyetli olmayı ve 
kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz? 

A) İslam dini, ahlaki duygu ve düşüncelerin 

yaşantıya dönüşmesini ister. 

B) İyi ahlaklı bir kişi kendisi dışındaki insanların 

durumlarını da önemser. 

C) İslam ahlakı, temel motivasyonunu Allah 

inancından alır. 

D) İslam dini, ahlakı kurtuluşun yegâne yolu 

olarak öngörür. 

E) İslam’ın ahlak anlayışı bütün canlıları 

önemseyen kuşatıcı bir niteliğe sahiptir. 
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Cevap Anahtarı 
1. A 
2. E 
3. D 
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