
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kur’an-ı Kerim’de doğru inancın özelliklerine vurgu 

yapılmıştır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi doğru 

inancın özelliklerini anlatan bir ayet değildir?  

A) “Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah 

bulunmayan Allah’tır. O ilmiyle her şeyi 

kuşatmıştır.” (Taha Suresi, 98. ayet) 

B) ‘’Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi 

olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her 

şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.” (İsra Suresi, 

40. ayet) 

C) “İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah 

yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na 

kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, 

görüp gözeten)dir.” (En’am Suresi, 102.ayet) 

D) “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. 

O’nun bir eşi olmadığı hâlde nasıl bir çocuğu 

olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi 

hakkıyla bilendir.” (En’am Suresi, 101.ayet) 

E) Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. 

De ki: "Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, 

akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar 

içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten 

Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara Suresi, 215. ayet) 
 

 

 

 

 

2. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 

gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar 

sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, 

Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı 

dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı 

yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre 

amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen 

bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara süresi, 164.ayet) 

Yukarıda verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

 

A) Varlıkların yaratılışı üzerine düşünmemiz gerekir. 

B) Gördüklerimizi düşünerek anlamlandırmamız 

gerekir. 

C) Düşünenler için yeryüzünde ve gökyüzünde bir 

çok delil vardır.  

D) Allah’ın yaptıklarında insanlar için pek çok fayda 

vardır. 

E) Allah yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şeyden 

haberdardır.  

3.     - Düşünme, anlama ve kavrama yetisi. 

         - Yüce Allah’ın (c.c.), buyruklarını peygamberlere   

            bildirmesi. 

         - İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın  

            uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma  

            ve tat alma organları aracılığıyla algılama 

            yeteneği, bu organların işlevi. 

 

Tanımları verilen bilgi kaynakları aşağıdakilerin 

hangisinde sıra ile verilmiştir? 

              I           II                         III    

A) Vahiy               Akıl                 Duyular 

B) Duyular          Akıl                 Vahiy 

C) Akıl                  Duyular          Vahiy 

D) Vahiy              Duyular          Akıl 

E) Akıl                  Vahiy               Duyular  

 

 

 

4.”Düşünce ve kalp alanından, eylem ve hareket 

alanına çıkamamış iman meyvesiz ağaca benzer.” 

sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak 

istenmiştir? 

 

A) Bilgi-amel ilişkisi 

B) İman-kalp ilişkisi 

C) İman-ikrar ilişkisi 

D) İman- amel ilişkisi 

E) Tasdik-iman ilişkisi 

 

 

 

5. “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Göğe 

bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara 

bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne 

bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Artık sen öğüt ver! 

Sen ancak bir öğüt vericisin.” (Ğâşiye suresi, 17-21. 

ayetler)  

Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki bilim 

dallarından hangileri çıkarılabilir? 

A) Jeoloji – Fizik  

B) Jeoloji - Zooloji  

C) Kimya – Zooloji 

D) Fizik – Arkeoloji 

E) Antropoloji - Botanik 

 

İslam’da Bilgi Kaynakları-1 



 

 

6. Bizler çocukluğumuzda,  İslam toplumunda yaşıyor 

olmanın tabii sonucu olarak, çevremizdekileri dini 

konularda örnek alırız. İlerleyen yaşlarda 

çevremizdekilerin telkinleri ile inandığımız şeyleri 

sorgulamaya başlar ve yeniden inanırız. Bunlar 

imanın boyutlarıdır.  

Bu parçada sözü edilen imanın boyutları 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?  

 

A) Tafsili iman- Tahkiki iman 

B) İcmali iman-Tahkiki iman 

C) Taklidi iman-Tahkiki iman 

D)  İcmali iman-Taklidi iman 

E) Taklidi iman-Tafsili iman 

 

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah’ım! 

Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, 

doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana 

sığınırım…” (Tirmizî, Deavât, 68.) 

Bu hadiste fayda vermeyen ilimden kastedilen 

aşağıdakilerden hangisinde yanlış  ifade 

edilmiştir? 

 

A) Paylaşılmayan 

B) Amel edilmeyen 

C) Saygınlık katmayan 

D) Sorumluluk yüklemeyen 

E) Kötülükten alıkoymayan 

 

8. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 

Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer süresi, 9.ayet) 

“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. 

Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 

sorumludur.”(İsrâ suresi, 36. Ayet) 

Verilen ayetlerden aşağıdaki bilgi 

kaynaklarından hangileri çıkarılabilir? 

 

A) Akıl-Rüya  

B) Akıl-Vahiy 

C) İlham-Duyular 

D) Akıl-Duyular 

E) Vahiy-Duyular 

 

9. Öğretmeninin verdiği ödev üzerine, Kur’an-ı 

Kerim’den belli bir konuda ayet meali bulması 

gereken Ahmet’in, yapması gerekenler 

aşağıdakilerden hangisinde sırası ile verilmiştir? 

 

A) Kaynakça- Sure – Ayet 

B) Konu indeksi- İçindekiler – Ayet  

C) Fihrist – Konu indeksi – İçindekiler 

D) Konu indeksi – Fihrist – Sure – Ayet  

E) İçindekiler – Fihrist – Sure – Ayet 

 

10. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin 

peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların 

hepsi ondan sorumludur.” (İsra süresi, 36.ayet) 

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

 

A) Bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için 

araştırma yap.  

B) Bilgi sahibi olmadığın konu hakkında herhangi bir 

şey yapma. 

C) Bir konu hakkında kesin bilgin yoksa o konuda 

hakkında bir şey söyleme. 

D) Bir konu hakkında kesin bilgin yoksa, 

sorumluluğun yoktur.  

E) Bilgi sahibi olmadığın konu hakkında bilgi sahibi 

olmak için, araştırma yap.  

 

 

11.    - Doğru bilgi 

          - Doğru düşünce 

          - Doğru inanç 

          - Doğru amaç 

          - Doğru davranış 

Yukarıdakilerden kaç tanesi Kur’an-ı Kerim’in 

temel amaçları arasında yer alır? 

 

A) 1            B) 2         C) 3               D) 4      E) 5 

 

12. Bir gün bir tanıdığı, bilge birine rastladı ve dedi ki: 

“Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” 

Bilge adam ona sordu: 

“Bana diyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek 

olduğundan emin misin? 

“Hayır” dedi adam. Bilge yine sordu: 

“Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun 

şey iyi bir şey mi?” 

“Hayır, tam tersi…” 

Bilge tekrar sordu: 

“Arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime 

yarar mı?” 

“Hayır, gerçekten işe yarar değil.” 

Bunun üzerine “Anlaşıldı” dedi bilge, “Söyleyeceğin şey 

ne gerçek, ne iyi ne de faydalı. O zaman neden 

söyleyeceksin ki?” 

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

vurgulanmaktadır? 

 

A) İnsanlar hakkında güzel şeyler söylemeliyiz. 

B) İnsanların arkasından konuşmamalıyız.  

C) Ya hayır konuşmalı yahut da susmalıyız. 

D) Yaşadıklarımızı başkalarına olduğu gibi 

anlatmalıyız. 

E) İnsanların arkasından hoşlarına gidecek şeyler 

söylemeliyiz. 

 

  


