
Temel Dini Bilgiler 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Tevrat hangi peygambere indirilmiştir?

Hz. ÂdemA) Hz. MusaB)

Hz. İsaC) Hz. DavudD)

Hz. MuhammedE )

2. Aşağıdakilerden hangisi özel görevli meleklerden
değildir?

CebrailA) MikailB)

ŞeytanC) İsrafilD)

Münker ve Nekir        E )

3. Seçeneklerde yer alan ayet meallerinden hangisi
insanın sorumluluğuna dikkat çekmez?

“Kötülük getiren kimseler, yüzükoyun ateşe
atılırlar. ‘Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi
cezalandırılacaksınız?’ denir.” (Neml suresi, 90.
ayet)

A)

De ki: Rabbinizden size hak (gerçek) gelmiştir.
Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin." (Kehf
suresi, 29. ayet.)

B)

"Biz ona (insana) yolu gösterdik. İster şükreder,
isterse nankörlük yapar." (İnsan suresi, 3. ayet.)

C)

“Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük
küçük hepsi satır satır yazılmıştır.” (Kamer suresi,
52-53. ayetler.)

D)

İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları
hâlde «Allah'a ve ahiret gününe inandık» derler.
(Bakara suresi, 8. ayet.)

E )

4. Allah (c.c.) herkesin işleyeceği şeyi ve erişeceği
akıbeti bildiği için kimin cennetlik, kimin cehennemlik
olduğu belli demektir. Ancak buradaki Allah’ın (c.c.)
ilmi, kulun faaliyetine tabidir. Yani kul şu veya bu fiili
işleyeceği, şu veya bu akıbete hak kazanacağı için
Yüce Allah onu öylece bilmektedir. Yoksa Allah (c.c.)
öyle bildiği için kul bu filleri işliyor demek değildir.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

İnsan yaptıklarıyla kader karşısında mahkûmdur.A)

Kaderde yazıldığı için insan kötülük yapmaktadır.B)

Cennete gidecek kulları Yüce Allah seçmektedir.C)

Allah (c.c.) insanın yapacaklarını önceden
bilmez.

D)

İnsan, iradesiyle yaptığı fiillerin sonucunu
görecektir.

E )

5. Her şeyin olduğu gibi insanın fillerini de Yüce Allah
yaratır. Ancak insana bu konuda bir seçme özgürlüğü
tanınmıştır. Bu özgürlüğü kullanma biçimine göre de
insana ödül veya ceza ile karşılaşacağı bildirilmiştir.
Paragrafı özetleyen cümle aşağıdakilerden
hangisidir?

Yaratıcı olarak Allah’ı tanımayan ceza ile
karşılaşır. 

A)

Özgür olan insanlar en büyük ödülü almış sayılır. B)

İnsan, iradesi nedeniyle seçimlerinden
sorumludur. 

C)

Ödül veya ceza, insanı seçimlerinde özgür
kılmaz. 

D)

Yüce Allah her şey gibi ödül ve cezayı da
yaratmıştır.

E )
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Temel Dini Bilgiler 1. Ünite Çalışma Soruları

6. Allah (c.c.) ezelde insanın ne şekilde ve hangi yönde
istekte bulunacağını ve iradesini nasıl kullanıp neyi
seçeceğini ve ne yapacağını sonsuz ilmiyle bilir ve
öylece yazar. İnsanın işleri de ezelde yazıldığı gibi
aynen meydana gelir. Bu olayların aynen yerine
gelmesi Allah (c.c.) ezelde yazdığı için değil, insanın
ne şekilde hareket edeceğini daha önce ezelî ilmiyle
bildiği için bu şekilde yazıyor ve olaylar da buna göre
meydana geliyor.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Allah (c.c.) kaderi ezeli ilmiyle oluşturmaktadır.A)

Kaderin kazaya dönüşmesinde insan iradesi
etkilidir.

B)

Kaderi Allah (c.c.) yazdığı için insan kötülük
yapmaz.

C)

Allah’ın (c.c.) ezelde yazdıkları kaderi
belirlemektedir.

D)

Kaza, ezelde yazılan kadere göre meydana
gelmektedir.

E )

7. Kadere iman bir yandan her şeyin Allah (c.c.)
tarafından takdir edildiğine inanmak, bir yandan da
kendi tercihlerinin doğuracağı sonuçların bilincinde
olmak demektir. Tedbir hususunda kendi
sorumluluğunu bilmek, netice hakkında ise Allah’a
(c.c.) güvenmek ve teslim olmak kadere imanın
gereğidir.
Paragrafta altı çizili ifade ile aşağıdakilerden
hangisi bağlantılıdır?

Külli iradeA) Cüz’i iradeB)

TeslimiyetC) TevekkülD)

HidayetE )

8. (I) Allah (c.c.) ezelî ilmiyle olmuş ve olacak şeyleri
bilmektedir. (II) Sonsuz bir ilme dayanan bu kaderin
yaratılması için sonsuz bir güç lazımdır. (III) Yüce
Allah, insana bir irade vermiştir.  (IV) İnsanın
iradesiyle seçtiği fiili kader sahasından kazaya
eriştirmek Allah’a (c.c.) aittir.   (V) Böylece Allah (c.c.)
kader programına göre yaratmış olur.
Hangi cümlede Allah’ın (c.c.) kudret sıfatından
bahsedilmektedir?

IA) IIB) IIIC) IVD) VE )

9. Allah (c.c.) kulunun önüne iki yolu da açar. Her iki
yolun da nereye çıktığını kendisine güzelce bildirir.
Sonra onu özgür iradesiyle baş başa bırakır. Bu
arada, yanlış yola girenlere de bu dünyadaki
ömürlerinin sonuna kadar geri dönüş için kapıyı açık
tutar. Kul tercihini yapar. Sonra yine kendi
tercihleriyle iyi veya kötü işleri yaparak ömrünü
tamamlar. Ondan sonra da bu tercihlerini sonucu
olan ödül veya ceza ile karşılaşır.
Paragrafta altı çizili olan cümlede bahsedilen iki
kavram hangisidir?

Hayır ve şerA) Ecel ve ömürB)

Dua ve tevekkülC) Teslimiyet ve rızaD)

Hidayet ve dalaletE )

10. Yüce Allah’ın bütün fiilleri güzeldir. Bu güzellik bazen
doğrudan bazen de dolaylı olarak ortaya çıkar. Hayır
ve şerri de Allah (c.c.) yaratır. Fakat şerrin
yaratılmasındaki kötülük, kendi iradesiyle onu seçen
kula aittir. Çünkü kulun iradesi sadece kendisine
bakan şer yönüne, Allah’ın yaratması ise bütün
sonuçlara birden bakar.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Allah (c.c.) kötülükleri yaratmaz.A)

Hayır ve şerri Allah (c.c.) yaratır.B)

İnsan, iradesiyle kötüyü seçebilir.C)

İnsan, yaptıklarından sorumludur.D)

Fiili insan seçer, Yüce Allah yaratır.E )
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11. Kur’an’da bir taraftan kulun seçimi ve onun
doğuracağı sonuçlar üzerinde durulurken, bir yandan
da Allah’ın (c.c.) iradesine vurgu yapılır. Bunlardan
insanın özgür iradesini vurgulayan ayetler ona
sorumluluğunu hatırlatır ve kötülüklerden alıkoyar.
Allah’ın iradesini vurgulayan ayetler ise insana
kulluğunu bildirir. Burada “Yapan sen değilsin!” der ve
iyilikleriyle gurura kapılmasını önler.
Paragrafa göre;
I.  İyilikler ve kötülükler insana, Allah (c.c.) tarafından
bildirilmiştir.
II. Allah’ın (c.c.) külli iradesi, insanın özgür iradesini
yönlendirir.
III. İnsan, yaptıklarından veya yapmadıklarından
sorumlu olan bir varlıktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız IA) Yalnız IIB)

I ve IIC) I ve IIID)

II ve IIIE )

12. Allah’ın (c.c.) ilmi olmuş ve olacak her şeyi birden
kapsar. Bundan dolayı Allah’ın (c.c.) ilmi, kulun
tercihlerini etkileyen ve onu belirli bir akıbete
zorlayan bir unsur değildir.
Yukarıdaki paragrafa hangi cümleyle devam
edilemez?

Verilen cüz’i irade nedeniyle insan sorumlu
tutulmuştur.

A)

Allah’ın (c.c.) iradesi yanı sıra insanın da iradesi
vardır.

B)

Allah’ın (c.c.) ilmi ve iradesi, insanın fillerini
etkilemez.

C)

Her şeyi önceden bilen Allah (c.c.) insanı
cezalandırmaz.

D)

Allah (c.c.), insanın ne fiil işleyeceğini de ilmiyle
bilir.

E )

13. İnsan, aklı sayesinde vahye muhatap olmakta ve dinî
sorumluluk almaktadır. Kur’an’da insanın, iman
konusunda ve din seçiminde özgür bırakıldığı ifade
edilmiştir. Ayrıca Allah (c.c.), insanın sorumluğunu
gücüyle sınırlı kılmaktadır. Bu husus Kur’an’da şöyle
ifade edilmektedir: “Allah, kimseye gücünün üstünde
bir şey teklif etmez...” (Bakara suresi, 286. ayet)
Paragrafta bahsedilen “güç” kelimesiyle hangi
kavramdan bahsedilmektedir?

KazaA) KaderB)

ÖzgürlükC) Külli iradeD)

Cüz’i iradeE )

14. Değiştirilmesi insan gücünün dışında olan üzücü
olayları, ezelde takdir edilmiş bilip, üzülmemek, Allah
Teâlâ’dan geldiğini düşünerek seve seve
karşılamaktır.
Paragrafta hangi kavramdan bahsedilmektedir?

KazaA) KaderB)

İradeC) TevekkülD)

Hayır ve şerE )

15. Kâinattaki olaylar O’nun bilgisi dâhilinde meydana
gelmektedir: “… O (Allah) her şeyi bilendir.” (Şûrâ
suresi, 12. ayet.) “Her şey” ifadesi geçmişi, şimdiyi ve
geleceği de kapsar. O’nun ilminin bir sınırı yoktur.
Allah (c.c.) sonsuz ilmiyle insanların yapacaklarını
önceden bilir. O’nun her şeyi bilmesi insanların
iradesini ortadan kaldırmaz. İnsan hür iradesini
kullanarak yapmayı tercih ettiği davranışlarından her
hâlükârda sorumlu olmaktadır.
Paragrafa göre;
I.   İnsan, fiillerini Allah’ın (c.c.) verdiği özgür iradeyle
yapar.
II.  Kader, Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmiyle
oluşturulmuştur.
III. İnsan, özgür iradesiyle kadere uymayan fiiller
işleyebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız IA) Yalnız IIB)

I ve IIC) I ve IIID)

II ve IIIE )
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16. Varlıklar mekân ve zaman içindeki boyutları itibariyle
birbirinden çok farklı olsalar da kader ve kaza
karşısında tamamen eşit durumdadırlar. Bir serçe
kuşu ile bir balina, bir zerre ile bir gezegen, bir
yanardağ ile bir yıldız, bir yağmur damlası ile bir
okyanus arasında ilahi kader açısından hiçbir fark
bulunmaz. Çünkü bunlara hükmeden yaratıcının
sıfatları sonsuzdur.
Aşağıdakilerden hangisi kader kapsamındaki ilahi
sıfatlardan değildir?

İlim A) İradeB)

KudretC) TekvinD)

RahmanE )

17. Her varlık kendisi için hazırlanan manevi bir kalıptan
çıkmışçasına bir şekil ve ölçü içinde vücuda gelir.
Buna ---- denir. Varlıkların hem mekân hem de
zaman içindeki durumlarını kader beraberce kapsar.
Kaderin belirlediği şeyin vücuda gelişi ise ---- olarak
adlandırılır.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken
kelimeler hangileridir?

ilim - kudretA) kader - kazaB)

kudret - kazaC) ilim - iradeD)

kader - kudretE )

18. “Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz
onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.” (Hicr suresi, 21.
ayet.)
Yukarıdaki ayet mealindeki altı çizili kısımda
hangi konudan bahsedilmektedir?

EcelA) Rızık B)

KaderC) ÖmürD)

HidayetE )

19. Kader, vücuda gelecek olan varlığın projesidir.
Sonsuz bir ilme dayanan bu projenin hayata geçmesi
için de sonsuz bir kudret lazımdır. Bunu ilahi kudret
yapar. Böylelikle kader uygulanmış, icra edilmiş yani
kaza edilmiş olur.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

Her şeyin kaderini Allah (c.c.) sonsuz ilmiyle tayin
eder.

A)

Allah (c.c.) sonsuz kudretiyle kaderi kazaya
çevirir.

B)

İlim sıfatı kaderle, kudret sıfatı ise kazayla ilgilidir.C)

Kaderi önceden belirlense de insan sorumlu bir
varlıktır.

D)

Kader ve kaza Allah’ın (c.c.) ilim ve kudret
sıfatıyla ilgilidir.

E )

20. “Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.” (Sâffât
suresi, 96. ayet.)
Ayet mealine göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Tek yaratıcı olan Yüce Allah’tır.A)

İnsan tercih eder, Allah (c.c.) yaratır.B)

İnsanın yapma iradesi vardır.C)

Yaratmak Allah’a (c.c.) mahsustur.D)

İnsanın sorumluluğu yoktur.E )

21. “Kader ve kaza Yüce Allah’tandır.” denildiğinde her
şeyin her hâlini takdir edenin Allah (c.c.) olduğunu
dile getirilir. Bazen de sadece “kader” denir ancak
geniş anlamıyla hem kader hem de kaza kastedilir.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Kaza kavramı kader kavramından daha
kapsamlıdır.

A)

Kader önce takdir edildiği için kazaya göre
özeldir.

B)

Kader ve kaza kavramlarından biri kullanılmalıdır.C)

Kader inancı, içinde kaza kavramını da barındırır.D)

Kader ile kaza kavramları aynı anlama
gelmektedir.

E )
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22. Bir çiçek, çiçek oluncaya kadar büyür. Hangi bitkinin
çiçeği ise onun şeklini alır ve orada durur. Bir çiçekte
olduğu gibi bu âlemdeki her şey bir planla yaratılır,
manevi bir kalıba dökülür. Zerreler, moleküller,
hücreler tek tek sayılır. Miktarlar bir ölçü ile belirlenir.
Ölçü ve miktar ile ortaya çıkar. Bu, her şeyin bütün
incelik ve gizliliklerine nüfuz eden ve her şeyin her
şeyle bütün ilişkilerini kuşatan sınırsız bir ilim ve
iradenin eseridir.
Paragrafta altı çizili kelimeler hangi kavramın
sözlük anlamıdır?

YaratmaA) KaderB)

KazaC) İradeD)

İlimE )

23. Kur’an’da insanlardan, Allah’ın (c.c.) nimetlerini
hatırlamaları istenerek göklerde ve yerde yaratıcı ve
rızık verenin yalnızca Allah (c.c.) olduğu belirtilmiş ve
O’ndan başka hiçbir ilahın olmadığı vurgulanmıştır.
Parçada altı çizili olan kısımlarda Allah’ın (c.c.)
hangi isimlerinden bahsedilmektedir?

Ehad - Hâlık - RezzâkA)

Şâfî - Selâm - Vehhâb B)

Rahîm - Hayy - SelâmC)

Hâlık - Rezzâk - EhadD)

Rahîm - Kuddûs - EhadE )

24. Aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı zamanda
peygamberlerin görevidir?

SıdkA)

İsmetB)

TebliğC)

FatanetD)

EmanetE )

25. Ahmet Hoca vaaz verirken durakladı ve anlattığı
konuyu örneklerle detaylandırdı: Bir arı kovanında elli
bin ila seksen bin arası arı yaşar. Kovandaki arıların
çoğu dişidir, ama yalnızca bir tane kraliçe arı vardır.
Erkek arıların sayıları ise birkaç yüz adettir. Köy veya
mahallede sadece bir muhtar bulunur. İlçede tek
kaymakam, ilde tek vali olur. Ülkelerin tek yöneticileri
vardır. Allah Teâlâ bir ayette: “Eğer yerde ve gökte
Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin
göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan
Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”
buyuruyor. (Enbiyâ Suresi, 22. ayet.)
Ahmet Hoca konuşmasında Allah’ın (c.c.) hangi
sıfatıyla ilgili örnekler vermiştir?

BekâA)

KıdemB)

VahdaniyetC)

Kıyam bi nefsihiD)

Muhalefetün lil havadisE )

26. Meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmış
nûrânî ve rûhânî varlıklardır.

A)

Son derece güçlü ve kuvvetlidirler. Çok hızlı
hareket edebilirler.

B)

Melekleri duyularımızla algılayamaz,
gözümüzle göremeyiz.

C)

Sürekli Allah’a (c.c.) itaat ve kullukla meşgul
olurlar.

D)

Kendi iradeleriyle iyilik veya kötülük işleyebilirler. E )

27. Hz. Peygamber'in (s.a.v) inançla ilgili haber
verdiği şeylerin hepsine birden, topluca
inanmaya denir?

Taklidî imanA)

Tafsilî imanB)

Tahkikî imanC)

İcmalî İmanD)

KaderE )
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28. Allah’ın (c.c) varlığını, birliğini, Hz. Muhammed’in
(s.a.v) peygamberliğini ve onun Allah’tan (c.c)
getirdiklerini gönülden kabul eden kimseye ne
denir?

ÂlimA)

MünafıkB)

Din gönüllüsüC)

İmamD)

Mü'minE )

29. Rabbimiz, kâinatı ve içindekileri yaratandır. Yüce
Allah yegâne yaratıcıdır. Yaratmak, rızık vermek,
diriltmek, öldürmek, nimet vermek ve şekil
vermek Allah'ın (c.c.) hangi sıfatının sonuçlarıdır?

HayatA)

İlimB)

BasarC)

TekvinD)

KelamE )

30. Allah’ı inkâr eden kimseye ne denir?

Mü’minA)

KâfirB)

MüşrikC)

MünafıkD)

DindarE )

31. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın sübûti
sıfatlarından biri değildir?

İradeA)

Semi’B)

İlimC)

KudretD)

KıdemE )

32. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarından
biri değildir?

Allah’ın varlığına ve birliğine (tevhide) inanmakA)

Ahiret gününe inanmakB)

Allah’a şirk (ortak) koşmakC)

Kadere inanmakD)

Meleklere inanmakE )

33. Tüm peygamberlerde ortak olarak bulunan bir
takım özellikler vardır. Hangi seçenekteki
özelliğin tanımı yanlıştır?

Onlar yemez, içmez ve uyumazlar (tebliğ)A)

Emanete hıyanet etmezler (emanet)B)

Günah işlemezler (ismet)C)

Zeki ve akıllıdırlar (fetanet)D)

Peygamberler asla yalan söylemezler (sıdk)E )

34. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'in anlamları
düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi
çıkarılamaz?

Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur.A)

Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) peygamberidir.B)

Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiğimizi
ifade eder.

C)

Hz Muhammed'in O'nun kulu ve resulü
olduğuna şahitlik ettiğimizi ifade eder.

D)

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet imanın
şartlarının hepsini açıklar.

E )

35. İman esaslarını göz önüne aldığımızda aşağıdaki
ifadelerden hangisine varılamaz?

Allah'a (c.c.) iman, imanın ilk aşaması olarak
kabul edilir.

A)

Kitaplara iman, Allah'ın (c.c.) gönderdiği tüm
kitaplara imanı ifade eder.

B)

Peygamberlere iman, peygamberler arasında
ayrım yapmamayı ifade eder.

C)

Ahiret gününe imanın İslam dininde önemli bir
yeri yoktur.

D)

Kader ve kazaya iman, başımıza gelenlerin
Allah'tan (c.c.) geldiğini ifade eder.

E )
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36. “Allah kendisine ortak koşulmasını asla
bağışlamaz...” (Nisa suresi, 116. ayet.)
 
Yukarıdaki ayette Allah'ın (c.c.) asla
bağışlamayacağı insanlar kimlerdir?

MüminlerA)

MüşriklerB)

MünafıklarC)

KafirlerD)

ZalimlerE )

37. Temel Dini Bilgiler dersinde öğrencilerine "Ben insan
ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım."
(Zariat Suresi, 56. Ayet) ayetini okuyan Hakan
Öğretmen, öğrencilerinden ayetten çıkardıkları
hükümleri kısaca ifade etmesini istemiştir.
 
Yukarıdaki ayetten hareketle öğrencilerin verdiği
cevaplardan hangisi doğru bir ifade içerir?

Mert - "Allah (c.c.), bizleri kendisine ibadet
etmemiz için yaratmıştır."

A)

Esra - "Allah (c.c.), önce insanları sonrasında
cinleri yaratmıştır."

B)

Metin - "Allah (c.c.), insanları sadece ibadet
etmeleri için yaratmıştır."

C)

Hakan - "Allah (c.c.), cinleri insanlardan üstün
olarak yaratmıştır."

D)

Burcu - "Allah (c.c.), insanlara ve cinlere aynı
peygamberleri göndermiştir.

E )

38. Temel iman esasları ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlış bir ifadeyi içerir?

Allah'a (c.c.) iman, Allah'ın (c.c.) bir ve tek
olduğunu, onun doğmamış ve doğurulmamış
olduğunu içerir.

A)

Meleklere iman, meleklerin nurdan yaratıldığını,
görünmez olduklarını içerir.

B)

Kitaplara iman, Kur'an-ı Kerim'in Allah (c.c.)
tarafından korunduğunu ve asla değişmeyeceğini
içerir.

C)

Peygamberlere iman, sadece Muhammed'e
(s.a.v.) inanmamız gerektiğini içerir.

D)

Ahiret gününe iman, öldükten sonra hesaba
çekileceğimizi içerir.

E )

39. "….…..….. sahibi insanları kendi hür iradeleriyle iyiye
ve doğruya yönelten ve onların dünya ve ahiret
mutluluğunu amaçlayan …...…….. kurallar
bütünüdür."
 
Din tanımında boş bırakılan yerlere
hangi kelimeler getirilmelidir?

Vicdan-ilahîA) Fikir-beşerîB)

Akıl-ilahîC) Vicdan-fikrîD)

Akıl-beşerîE )

40. Terim olarak din, “Akıl sahibi insanları kendi hür
iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların
dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan ilâhi kurallar
bütünüdür.” şeklinde tarif edilir.
 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi din tanımına uygun
değildir?

Din, akıllı insanlar içindir.A)

Dinde özgür irade esastır.B)

Dinin tek amacı insanları mutlu etmektir.C)

Din, insanların doğruya ulaşmasını hedefler.D)

Din, ilahi kurallardan oluşmaktadır.E )

41. Cibril hadisinde Hz. Peygamber, “İman nedir?”
sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: “İman; Allah’a
(c.c.), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.)
olduğuna inanmaktır.” (Buhârî, İman 1; Müslim, İman
1)
 
Aşağıdakilerden hangisinde cibril hadisinde
geçen imanın şartları ile ilgili yanlış bilgi
bulunmaktadır?

Allah'a (c.c.) iman, imanın şartlarının ilkidir.A)

Kitaplara iman, sadece Kuran-ı Kerim'e iman
etmeyi ifade eder.

B)

Peygamberlere iman, Kur'an'da adı geçmeyen
peygamberleri de kapsar.

C)

Ahiret gününe iman, İsrafil (a.s.) Sur'a
üfleyeceğini ve yeniden diriltileceğimizi açıklar.

D)

Hayır ve şerrin Allah'tan (c.c.) olduğuna inanmak,
başımıza gelen iyi ya da kötü her şeyin
Allah'ın (c.c.) takdiri olduğunu ifade eder.

E )
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42. Anlamını öğrenmek için her gün birkaç sayfa Kur’an-ı
Kerim okuyan Ertuğrul “Biz yeri, göğü ve
arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık…”
(Enbiyâ suresi, 16. ayet.) ayetiyle karşılaşınca
insanın yaradılış amacı üzerine düşünmeye ve
bunun cevabını Kur’an-ı Kerim’de aramaya
başlamıştır.
 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuda
Ertuğrul’a yardımcı olur?

“Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bize
döndürülmeyeceğinizi mi sandınız!”   (Mü’minûn
suresi, 115. ayet.)

A)

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir
dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi
oymak ve boylara ayırdık…”  (Hucurât suresi, 13.
ayet.)

B)

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır…”   
(Mülk suresi, 2. ayet.)

C)

“O ki birbiri ile uyumlu yedi göğü yaratmıştır.
Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir
uygunsuzluk göremezsin.”  (Mülk suresi, 3. ayet.)

D)

“Her şeyi bir benzeri olmadan yaratan O’dur.
Sonra yarattıkları O’na döner. Bunları yapmak
O’nun için çok basittir…”   (Rûm suresi, 27. ayet.)

E )

43. Dedesiyle dinî konularla ilgili sohbet etmeyi seven
Yusuf, iman hakkında konuştukları bir gün
dedesinden şu sözleri işitmiştir: “Evladım, imanın
bazı türleri vardır. Bu türlerden biri de bilgiye,
araştırma ve kavramaya dayalı imandır. Diğer bir
ifadeyle bu, dinî ve aklî delillerle güçlendirilmiş
imandır. Her Müslüman’ın böyle bir imana sahip
olması; neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini
taşıması ideal olandır.”
 
Dedesinin Yusuf’a anlattığı iman türü
aşağıdakilerden hangisidir?

İcmalîA) TafsilîB)

TaklidîC) TahkikîD)

TecrübîE )

44. I. Bir iş için gerekeni yaptıktan sonra sonucu
Allah’tan (c.c.) beklemek
II. Sebeplere yapıştıktan sonra sonucu sebeplerden
beklemek
III. İyi bir sonuca ulaşmak için öncelikle o iş için
çalışmak
IV. Doğru sonuçlar elde etmek için doğru sebeplere
yapışmak
V. Gerekli sebepler yerine getirildiği halde
beklenmeyen sonuçlara üzülmek
 
Yukarıdakilerden hangileri tevekkül kavramı
kapsamına girmektedir?

I ve
II

A) I, II ve
III

B) I, III ve
IV

C) III, IV
ve V

D) I, II, III ve
IV

E )

45. İnsan melekler gibi masum bir varlık olmayıp rahmani
duygularının yanı sıra nefsani ve şeytani dürtülere de
açıktır. Rahmani çizgiden ayrılmaması için
müeyyideye ihtiyacı vardır. Söz konusu iman bu
müeyyideyi temsil etmektedir. Bu imana göre kişinin
bütün hareket ve davranışları kayıt altına
alınmaktadır. Ebedî âlemde bu davranışların cezası
veya mükâfatı görülecektir.
 
Hakkında bilgi verilen temel iman esası
aşağıdakilerden hangisidir?

Ahirete imanA) Allah’a (c.c.) imanB)

Kaza ve kadere imanC) Kitaplara imanD)

Meleklere imanE )
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