
Akaid 2. Ünite Çalışma Soruları

1. İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi
kurtuluşa erdirebilmesi için bazı şartlara sahip olması
gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri
değildir?

İman, dünyada hür iradeye dayalı bir tercih
olmalıdır, imanın baskı ve tehdit neticesinde
olmaması gerekir.

A)

İmanın dünya hayatından ümit kesildiği bir
zamanda ( ye’s durumunda ) yapılmaması
gerekir.

B)

Mümin, iman esaslarından birini inkâr anlamına
gelen tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır.

C)

Mümin ne Allah’ın (c.c) rahmetinden ümidini
kesmeli ne de ondan emin olmalı, korku ile ümit
arasında bulunmalıdır.

D)

Mümin tasdik ettiği dini esasları hayata
geçirmesini sağlayacak ibadetleri eksiksiz yerine
getirmelidir.

E )

2. İslam'ın temel prensiplerine inanmayan, Hz.
Peygamberin Yüce Allah’tan getirdiği kesin olan
ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan
esaslardan bir veya birkaçını yahut da tamamını
inkâr eden kimseye denir·
Allah’ın (c.c) birliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.v)
peygamberliğini ve onun Allah’tan (c.c)
getirdiklerini kabul ettiğini söyleyerek görünürde
Müslümanlar gibi yaşadığı halde, kalpten
inanmayan kimselere denir.
Allah’a (c.c), Hz. Peygambere ve onun haber
verdiği şeylere yürekten inanıp bunları kabul ve
tasdik eden kimseye denir.
Allah Teâlâ’nın ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde,
eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden
kimseye denir.

 
Verilen tanımların cevapları aşağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıştır?

Kâfir, Müşrik,
Mümin, Münafık

A) Münafık, Mümin,
Kâfir, Müşrik

B)

Münafık, Kâfir,
Müşrik, Mümin

C) Kâfir,
Münafık, Mümin, Müşrik

D)

Müşrik, Kâfir, Mümin,
Münafık

E )

3. I. Küfr-i inkârî
II. Küfr-i cühûd
III. Küfr-i inâdî
IV. Küfr-i nifâk
Yukarıdaki maddelerde verilen ve kişinin bildiği
hâlde iman etmemesi, inkârı tercih etmesi
anlamına gelen küfür çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

IIIA)

IVB)

I ve IVC)

ID)

Yalnız IIE )

4. Aşağıdaki imana ilişkin tanımlardan hangisi yanlıştır?

İman, hür iradeye dayalı bir tercihtir.A)

İman, baskı ve tehditle olmaz.B)

İman artmaz ve eksilmez.C)

İman kuvvetli veya zayıf olabilir.D)

İman, Allah’a karşı sorumluluk bilincidir.E )

5. I. Münafıklar, kâfirlerden daha tehlikelidirler.
II. Münafıklar, Müslüman’mış gibi görünürler.
III. Münafıkların desiselerinden kaçınmak gerekir.
IV. Münafıkların tanınmaları zordur.
V. Münafıklar, dinden dönenlerdir.
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

III-IIA)

Yalnız VB)

I-II-IIIC)

II-IVD)

Yalnız IIE )
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6. “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın
en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki
mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde
devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir...”
(Beyyine suresi, 7-8. ayetler.)
Yukarıdaki ayette salih amelden önce vurgulanan
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Rabbin katındaki mükafâtA)

Halkın en hayırlısıB)

İmanC)

Adn CennetiD)

Zemininden akan ırmaklarE )

7. İman ve Amel Arasındaki İlişki
İman ile İslam kavramları arasındaki fark şu
şekilde ifade edilir; her mümin müslimdir, oysa her
müslim, mümin sayılmaz.

Bu yaklaşım aşağıdaki düşüncelerin hangisine
dayandırılmaktadır?

İslam, dilin teslimiyeti ve belli amellerin işlenmesi
demektir.

A)

İslam genel, iman ise özel bir kavramdır. B)

Müslim, Müslüman olduğunu söyler. Oysa
kalbiyle inanmaz.

C)

Mümin, inanmadığı hâlde Müslüman’mış gibi
gözükebilir.

D)

“Bedeviler inandık dediler. De ki: Siz iman
etmediniz ama boyun eğdik deyin. Henüz iman
kalplerinize yerleşmedi…” (Hucurat suresi 14.
ayet.)

E )

8. İman, Peygamberin Allah’tan getirdiği kesin olarak
bilinen hükümlere kalben tasdik ve dil ile ikrardır.
Yukarıda altı çizili olan kelime grubu aşağıdaki
ıstılahlardan hangisi ile ifade edilir?

Zarûrât-ı dîniyyeA)

Vaz’i hükümB)

Teklîfi hükümC)

İkrâh-ı MülcîD)

Zannî hükümE )
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