
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.“Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle 
Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak 
gönderdik. ” 

(Ahzâb suresi, 45-46. ayet) 

Verilen ayetlerde aşağıdakilerden Peygamberin 
hangi özelliğine değinilmemiştir? 

A) Şahit olduğuna 
B) İkaz ediciliğine 
C) Davet edici olmasına 
D) Merhametli olmasına 
E) Doğru yola iletmesine 

 

 
 

2. “Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça 
yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir 
bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar 
akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü 
üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve 
melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir 
evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla 
inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz." De 
ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak 
gönderilen bir beşerim."  

(İsra suresi, 90.ayet) 

Ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü 
vurgulanmaktadır? 

A) İnsan olduğu  
B) Mucizeler gösterdiği 
C) Gökten kitap indirdiği 
D) Gökte meleklerle karşılaştığı 
E) Her şeyi kendi iradesi ile yaptığı  

 

3. “O, nefis arzusu ile konuşmaz.  

(Necm suresi, 3. ayet) 

Ayetinde Hz. Muhammed  (s.a.v.) ile ilgili ne 
söylenmek istenmiştir? 
A) Nefs sahibidir. 
B) Söyledikleri vahiydir. 
C) İradesi, cüz’i iradedir. 

D) İradesi ile hareket etmektedir. 
E) Nefsi doğrultusunda hiç hareket etmemiştir. 

 

4.“Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun 
bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu 
yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde 
davran!” 

(Tirmizî, Birr, 55.) 

Hadise uygun olarak davranan bir kimsenin 
aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi 
beklenmez? 

A) Namaz kılmak  
B) Hayvan barınaklarını ziyaret etmek  
C) Haksızlığa uğrayanların yanında durmak 
D) Kötü davranışta bulunan kişiye iyilik yapmak 
E) Yalan söyleyen arkadaşını uyarmak 

 
 

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden 
farklı bir konudan bahsetmektedir? 

A) De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat 
bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu 
vahyediliyor...” (Fussilet Suresi, 6. ayet) 

B) “…Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş 
yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak 
koşmasın."(Kehf Suresi, 110. ayet) 

C) Peygamberleri onlara dedi ki: "Biz ancak sizin gibi 
birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine 
(peygamberlik) nimetini bahşeder. Allah'ın izni 
olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz 
haddimize değil…"(İbrahim Suresi, 11. ayet) 

D) “Size ben, "Allah'ın hazineleri yanımdadır", 
demiyorum; gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" 
de demiyorum...” (Hud Suresi, 31. ayet)  

E) “…Bize gökten okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. 
De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul 
olarak gönderilen bir beşerim.” (İsra Suresi, 90. ayet) 
 
 

6. Ayşe öğretmen, günlük hayatımızda İslam’ın 
esaslarına uygun davranmamız gerektiğinden 
bahsetmiştir. Hz. Muhammed’in uygulanan söz ve 
fiillerinin örnekliğinden bahsederken de Hz. Aişe’nin 
şu sözünü kullanmıştır. “Allah Rasulü (s.a.v.), Kur’an-ı 
Kerim’in ete kemiğe bürünmüş halidir.”  

Ayşe öğretmenin vurguladığı temel kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vahiy 
B) Hadis 
C) Sünnet 
D) Güzel ahlak 
E) Salih amel 
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7. “ Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber 
olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da 
merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, 
Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. 
Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte 
bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan 
durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu 
kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine 
dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin 
gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları 
öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli 
kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel 
işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad 
etmiştir.”                                                   
                                                                  (Fetih Suresi, 29. ayet) 

Ayetten hareketle müslümanlarla ilgili, 

I. Namaz kılarlar. 
II. Allah’a dua ederler. 
III. Çiftçilikle ilgilenirler. 
IV. İnkarcılara karşı dik duruşludurlar. 
V. İnananlara karşı merhametlidirler. 

hangisine ulaşılamaz?  

A) I      B) II           C) III   D) IV         E) V 

 
 

8. Kütüb-i Tis’a, İslam ilmi dünyasında sağlam 
bir hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitte’ye üç eser 
ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis kitabına verilen 
ortak isimdir.Bu hadis kitaplarının müellifleri; 
Darimi, İmam Malik, Ahmed ibni Hanbel, Buhârî, 
Müslim, Ebû Dâvûd, ………… , ……………… ve 
…………………..’dir.  
Boş bırakılan yerlere gelecek kavramlar hangi 
seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? 

A) Nesâî, Tirmizî, İbn Mâce  
B) Nesâî, İbn Mâce, Muvatta 
C) es-Sünen, Muvatta Nesâî, 
D) Tirmizî, es-Sünen, Muvatta  
E) Tirmizî, İbn Mâce, es-Sünen   

 
 
 

9. “(Allah'ım!) Beni güzel ahlâka eriştir. Senden başka 
güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden 
uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı benden 
uzaklaştıracak yoktur!..”  
                                                                        (Tirmizî, Deâvât, 32)  

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu hadisini örnek alan 
bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini 
yapması beklenir? 

A) Cimri olması 
B) Yalan söylemesi 
C) Hırsızlık yapması  
D) Dedikodu yapması 
E) Adaletli davranması 

 

10.  

taşımak, götürmеk, ulaştırmak ……………………… 

beyan etmek, açıklamak, izah 
etmek vе gеrçеği ortaya 
koуmak 

……………………… 

kanun ve hüküm koуmak ……………………… 

Yukarıdaki kavramların tanımları hangi 
seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

         ___1___  ___2___  ___3___            
A) Tebliğ  Temsil   Teşri 
B) Tebyin   Teşri   Temsil 
C) Tebliğ   Tebyin   Teşri 
D) Tebyin   Tebliğ   Temsil 
E) Teşri            Temsil                Tebliğ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni 
…………… et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği 
peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. 
Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler 
topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.” 

(Maide suresi, 67. ayet) 

Ayetinde boş bırakılan yere Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) peygamberliği ile ilgili ‘iyiliği emredip 
kötülükten men etmek’ anlamına gelen hangi 
kavram getirilmelidir? 

A) Teşri   
B) Tebyin   
C) Teşrik 
D) Temsil   
E) Tebliğ 

 
 

12. Ehli  Beyt  terimi  Kur’an’da  Peygamberin  ailesi 
 anlamında  kullanılmıştır. Kültürümüzde   Hz. 
Peygambere duyulan sevginin bir sonucu olarak 
ehlibeyt kavramı çok üstün tutulmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Ehl-i 
Beyt’e duyulan sevginin bir göstergesidir? 

A) Mevlüd okutmak 
B) Lokma döktürmek 
C) Nevruz Bayramını kutlamak 
D) Cami duvarlarına halifelerin isimlerinin yer 

aldığı levhalar asmak 
E) Şair ve halk ozanları tarafından yazılan eserlerde 

sevgilerini dile getirmeleri. 
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