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1.

Verilen görselde hac ibadetinin hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Bir Müslümanın ömrü boyunca en az bir kere yapması gerektiği
B) Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağladığı
C) Allah'ın (c.c.) verdiği nimetler için bir şükür ifadesi olduğu
D) Bu ibadetin hicretin dokuzuncu yılında farz kılındığı

2. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden affını dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Verilen ayette aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Meleklerin varlığından
B) Peygamberlere imandan
C) Hayır ve şerrin Allah'tan (c.c.) geldiğine inanmaktan
D) Kutsal kitaplara inanılması gerektiğinden
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3.

5. Allah'a (c.c.) ve meleklere iman eden bireyler, her zaman izlendiklerini bilirler ve yalnızken bile günah işlememeye dikkat ederler. İyi-kötü bütün hareketlerinin
melekler tarafından kaydedildiğini bilen insanlar sürekli güzel davranışlar sergilemeye çalışırlar.

Batıl inançların temelinde Allah'tan (c.c.) başka varlıklardan yardım isteme eğilimi vardır.
Bu durumun;
I. Ahiret inancına

Bu metinde aşağıdaki meleklerden hangisinin görevlerinden söz edilmiştir?

II. Meleklere imana
III. Tevhit inancına

A) Kiramen Kâtibin

hangilerine aykırı olduğu söylenebilir?

4.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

B) Azrail
C) Mikail
D) Münker Nekir

“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi?”
			
(Ahkâf suresi, 33. ayet)

6. Yüce Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilmek üzere
insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına ......,
toplandıkları yere de ....... denir
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Verilen ayetin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ilgili olduğu söylenebilir?
A) Mahşer

B) Mizan

C) Kıyamet

D) Ba's

A) kıyamet - mizan
B) haşir - mahşer
C) mizan - cennet
D) cennet - mahşer
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7.
         
        
           
           
      

Verilen ayete bakılarak Hz. İsa (a.s.) ile ilgili;
I. Annesine karşı saygılı olduğu
II. İnsanlara karşı zorlayıcı olduğu
III. Kendisine ilahi kitap verildiği
IV. İbadetle yükümlü olduğu
hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

8. Melekler ve şeytan insanı etkilemek için sürekli bir mücadele hâlindedir. Şeytan, insanın nefsindeki zaafları ve kötü
duyguları harekete geçirmeye çalışır ve insana sürekli vesvese verir. Melekler ise, insanı şeytanın vesveselerine karşı iyi ve güzele yönlendirmeye çalışır.
Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu durumdan bahsedilmiştir?
A) “Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler."
B) “Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz; çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir çare ve şifa da yaratmıştır."
C) “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk
eden bir yolcu gibiyim.”
D) “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak,
sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra,
iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”
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9. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabıyla birlikte otururlarken yanlarından bir cenaze geçer. Hz. Muhammed (s.a.v.) cenazeyi görünce hemen ayağa kalkar.
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yanındakiler geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söyleyince Hz.
Muhammed (s.a.v.) onlara; "Olsun, o da bir can değil
mi?" diyerek cevap verir.

10.



“Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.”



“Bir Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur.”

Verilen hadislere bakılarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu durum Hz. Muhammed'le (s.a.v.) ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Rahmet peygamberidir.

A) Sabırlı olduğunun

B) Son peygamberdir.

B) Yardımsever olduğunun

C) Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcıdır.

C) İnsanlara değer verdiğinin

D) İnsanlar için uyarıcıdır.

D) İşlerini danışarak yaptığının
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