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1. Hz. Muhammed’e peygamberlik verildiğinde 
Mekkeli müşrikler ona hakaret ettiler, "Büyücü!" 
dediler, iftira attılar. Fakat hiçbir zaman onu 
yalancılıkla suçlamadılar.  Hatta bir defasında 
içlerinden biri, diğerlerine “Siz akılsız mısınız? 
Küçüklüğünde aranızda en sevilen, en dürüst olan 
o idi. Şimdi daha olgun iken bunları nasıl 
söylersiniz?” diyerek onların bu haksızlıklarını 
yüzlerine vurmuştur. 

Bu parçada Hz. Muhammed'in hangi özelliğine 
dikkat çekilmektedir? 

A) Akıllı ve zeki oluşuna 

B) Doğru ve güvenilir olduğuna 

C) Emanete riayet ettiğine 

D) Günah işlemekten kaçındığına 

E) Tebliğinde başarılı olduğuna 

2. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed aracılığıyla tüm 
insanlara indirilmiş evrensel bir mesajdır. 
Kur’an’ın ihtiva ettiği anlamlar, derin ve çok 
yönlüdür. Tarih boyunca Müslümanlar onun 
anlaşılması ve yorumlanması için tefsir olarak 
isimlendirilen önemli bir faaliyet ortaya 
koymuşlardır. Bununla birlikte bu faaliyetin, 
gelişigüzel yapılmaması için de bazı kurallar 
belirlemişler ve tefsirin bunlara göre yapılmasını 
gerekli görmüşlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu kurallar arasında yer 
aldığı söylenemez? 

A) Her ayeti diğerlerinden bağımsız bir şekilde 

yorumlamak 

B) Hz. Muhammed’in açıklamalarına müracaat 

etmek 

C) Kur’an’ın indiği dönemin şartlarını bilmek 

D) Her türlü ön yargıdan ve taassuptan uzak 

durmak 

E) Başta Arapça olmak üzere pek çok alana dair 

bilgi sahibi olmak 

 
 
 

3. Özel yaşam, kişinin sadece kendisine ve izin 
verdiği yakınlarına ait olan, yabancılarla 
paylaşmak istemediği hayat alanıdır. Özel 
yaşamın gizliliği, temel insan haklarındandır. Bu 
alanın korunmasına İslam dini de ayrı bir önem 
vermiş, pek çok ayet ve hadiste özel yaşamın 
korunmasına dair hususlar vurgulanmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadislere örnek 
verilemez? 

A) “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan 

sakının... Birbirinizin kusurlarını ve 

mahremiyetini araştırmayın. Birbirinizin 

gıybetini yapmayın....” (Hucurat, 49:12) 

B) “Ey iman edenler! Evlerinizden başka evlere 

izin almadan, seslenip selam vermeden 

girmeyin. Eğer düşünürseniz böyle hareket 

etmeniz sizin için hayırlıdır...” (Nur, 24:27) 

C)  “Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse 

bilmeyerek bir topluluğa zarar verip 

yaptığınıza pişman olmamak için o haberin 

doğruluğunu araştırın.” (Hucurat, 49:6) 

D) “Kıyamet gününde insanların Allah nezdinde 

derecesi en kötü olanı, karı koca sırrını yayan 

kimsedir.” (hadis-i şerif) 

E) Bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye 

helal değildir.” (hadis-i şerif) 
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4. İnsan, yaşamı boyunca karşılaştığı çeşitli sorulara 
anlamlı cevaplar üretmeye çalışır. Nereden 
gelmiştir ve nereye gidecektir? Bu dünya yalnızca 
kendisinden mi ibarettir? Ölüm geri dönüşü 
olmayan bir yok oluş mudur? Bu türden sorulara 
anlamlı cevaplar dinden gelir. Din; dünyayı geçici 
bir durak ve bir imtihan vesilesi olarak niteler, 
hayatın bu dünyadan ibaret olmadığının ve gerçek 
yaşam yerinin ahiret yurdu olduğunun altını çizer. 
Bu durum, insana kendi gerçekliğini aşan daha 
büyük bir varoluş zemini sunar. Böylelikle de 
geleceğe yönelik belirsizlikten kurtulmuş olur. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır? 

A) Ahireti kazanmanın yolunun bu dünyadan 

geçtiği 

B) İnançsızlığın, insanı derin bir bunalıma 

sürükleyeceği 

C) Ölümün, inananlar için sevinilecek bir şey 

olduğu 

D) Dinin, insana hayatı anlamlandırma imkânı 

sunduğu 

E) İnsanın, her şeyi aklıyla çözüme 

kavuşturamayacağı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olan 
asabiyet anlayışı, bir kimsenin her durumda 
kabilesini desteklemesi anlamına geliyordu. Öyle 
ki kabilesinden biri haksız bir şekilde başka 
kabileden birine saldırdığında dahi kişi kendi 
kabilesinin yanında yer almak zorundaydı.  Ancak 
İslam; bu konuda haklının yanında olmayı 
merkeze almış, kişinin kabilesinden biri yanlış 
yaptığında diğerlerinin bu yanlışa ortak 
olmamalarını emretmiştir. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır? 

A) Toplumdaki yanlış kabullerin ortadan 

kaldırılması zordur. 

B) İslam, insan ilişkilerinin temeline adaleti 

koymuştur. 

C) Müslümana, her durumda yakınlarını 

desteklemelidir. 

D) İslam, toplumsal ve kültürel ögelere önem 

verir. 

E) İslam’a göre bireysel haklar toplumsal 

haklardan önce gelir. 
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