Sorular
1- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir tek elmayı yaratacak zâtın, elbette dünyadaki bütün elmaları yaratmaya ve koca
baharı îcâd etmeye gücü yetmesi gerekir. Çünkü her şey birbiriyle bağlıdır.
b) Atılmış pamuk gibi cansız, akılsız, bizi tanımayan ve bilmeyen bulutları, suya muhtaç
canlılara hizmet ettiren, elbette Allah’ın rahmetidir.
c) Kâinatta nadir olmakla beraber tesadüfen meydana gelen varlıklar da vardır. Ancak
bunlar, genel düzen içerisinde uyumlu hareket etmektedirler.
d) Bir iğne ustasız, bir harf kâtipsiz olamaz. Öyleyse bu kâinat dahi yaratıcısız olamaz. O
yaratıcı da sonsuz ilim ve kudret sahibi Allah’tır.

2- Aşağıdaki şıklardan hangisi bir nübüvvet delili değildir?
a) Elbette yapan bilir, öyleyse bilen konuşur. Kâinatın Hâlık’ı olan Cenab-ı Hak da şüphesiz
konuşacaktır. İlâhî maksatlarını kelâmıyla da beyan edecektir. Allâhu Teâlâ’nın
kendilerine hitap edecekleri ise tabii ki insanların en mükemmelleri olan peygamberler
olacaktır.
b) Kâinatın her tarafında müşahede edilen intizam, kâinatın bir parçası olan insanın da
intizamını gerektirir. Bu da ancak peygamberlerle olur.
c) Şu kâinat gayet düzenli bir memleket, harika bir şehir ve gayet süslü bir saray gibidir.
Elbette ki bu kâinatın bir ustası, bir hâkimi ve bir sahibi vardır.
d) Hocası olmayan anlaşılmaz bir kitap, anlamsız bir kağıt yığınından ibaret kalır. Kâinat
kitabındaki gizli ilâhî manalar da resullerin okutup bildirmesi olmazsa bilinemez. O zaman
da kâinattaki her şey anlamını kaybederdi.

3- Aşağıdakilerden hangisinde kaderin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

İlahî iradenin her şeye boyun eğdirmesine denir
İlahî kudretin her şeyi yaratmasına denir
İlahî ilmin irade sahibi varlıkların neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmesidir.
İnsanın kendi işini kendisinin yapmasına denir

4a)
b)
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi şerleri yaratma hikmetlerinden birisi değildir?
Hayırların farkına vardırmak ve hayırları çoğaltmak
Birçok hayra ulaştırmak
İnsanı geliştirmek
İyilikleri, güzellikleri azaltmak

5- Allah’a iman ile birlikte Ahirete imana büyük ehemmiyetlerinden ötürü ne ad
verilmiştir?
a) İmanın iki kutbu
b) Usul-i selase

c) Asl’ül-Usul
d) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi bilinmeden, Allah’a imanın peygamberlere imanı niçin
gerektirdiği hakikati tam olarak anlaşılmaz?
a)
b)
c)
d)

Dünya imtihanın gerekliliği.
Peygamberlerin sıfatları.
Peygamberlerin vazifeleri.
İnsana cüzi irade verilmesinin hikmeti.

7 - “Akıl haşre yol bulamaz” sözünün sahibi büyük İslam filozofu kimdir?
a)
b)
c)
d)

Farabi
Kindi
İbn Sina
İbn Rüşd

8 - Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına ait bir terim değildir?
a)
b)
c)
d)

Mead
Ba’s
Ru’yetullah
Hukukullah

9 - Binbir türlü evhamlarla, vesveselerle, şüphelerle ve bâtıl fikirlerle karışık insanların
fikirlerine istikamet verecek, ancak ilâhî mürşitler olabilir ki onlar da muhakkak
peygamberlerdir. Yine yaratılışça sınır getirilmeyip uçları açık bırakılan şehvet, akıl, öfke
gibi duygularına mağlup olarak diğer insanların hak ve hukuklarına geçen ve zulümler
yapan insanın, bu hissiyâtına itidal verecek, ancak ilâhî terbiyeciler olabilir. Onlar da
şüphesiz peygamberlerdir. Keza, insanın bütün manevi kabiliyetlerini geliştirecek ve
insanlık madeninde bulunan bütün cevherleri işlettirip çalıştıracak, ancak ilâhi kişisel
gelişim uzmanları olabilir ki onlar da peygamberlerdir.
Yukarıdaki metne bir başlık koymak gerekse aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun
olurdu?
a) Peygamberler Kullukta Rehberdir
b) İlâhî Mesajların Tebliği Peygamberlerle Olur
c) Peygamberler Olmasaydı Her Şey Anlamsız Olurdu
d) İnsanın İntizamı Peygambersiz Olamaz

10 - İslami konular 3 temel alanda toplanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
a).İtikad (İnanç)
b) Risalet
c) Ahlak
d) Amel (Muamelat)

11 - ’Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen
hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halîmdir, bağışlayıcıdır.’’
(İsrâ, 44)
Yukarıdaki âyet-i kerime, her bir varlığın Allah’a hamd edip tesbih ettiğini açıkça beyan
etmektedir. Varlıkların Rabbimizi teşbih ede kullandıkları kendilerine has dilleri için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Lisan-ı Hal
B) Lisan-ı Kal
C) Lisan-ı Izdırar
D) Lisan-ı hafi

12 - …………..; varlıklara bakarken Allah hesabına ve O'nu gösteren güzel isimlerini görmek
için bakmak ve "ne güzel" demek yerine "ne güzel yapılmış" demektir.
Yukarıdaki tanımlama için aşağıdaki kavramlardan hangisi doğrudur?
A) Burhan-ı innî
B) Burhan-ı Lümmî
C) Mana-yı ismi
D) Mana-yı harfi

13 - ‘’Bir evin ustası taş cinsinden, bir masayı yapan marangoz tahta cinsinden, manidar bir
kitabın kâtibi dahi kâğıt ve mürekkep cinsinden olamaz. ‘’
Yukarıdaki mantıklı kabullerimizden hareketle kâinatın yaratıcısı olan Allah’ın zâtı ile alakalı
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kâinatın Rabbi olan Allah (cc), kesinlikle kâinattaki varlıklar cinsinden değildir.
B) Bir eserin ustasını göremeyişimiz o eserin ustasız kendiliğinden rastgele olduğu veya
olabileceği anlamına gelmediği gibi, Rabbimizi göremeyişimiz dahi bu evrenin tesadüfen veya
kendiliğinden olduğu anlamına gelmez.

C) Allah'ın zatî sıfatı olan "yaratılmışlara benzememek" sıfatının adı Kıyâm bi-Nefsihî’dir.
D) Her eser pek çok cihetlerle sanatkârını gösterdiği gibi muhteşem sanatlarla süslenmiş bu
harika kâinat dahi pek çok cihetle Allah’ı gösterir ve bildirir.

14 - Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sayılan Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden her ikisi de
cehennemin varlığını gerektirir?
a) Rahman-Rahim
b) Cemil-Cebbâr
c) Müntakîm-Kahhâr
d) Latîf -Şedîdü’l-İkâb

15 - Peygamberlerin “iki cenahlı (iki kanatlı)” olmalarının anlamı aşağıdakilerden şıklardan
hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Peygamberler çoğu zaman sıradan insanlar gibi hareket ederler, bununla birlikte vakti
geldiğinde mucizeler de gösterirler.
b) Peygamberler hem kul hem elçidir. Kul olarak insanlara rehberlik ederler, elçi olarak Allah’ın
emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ederler.
c) Nebiler vahye mazhar oldukları gibi, yeri geldiğinde kendi dirayetleriyle de konuşurlar.
d) Peygamberlerin en bariz iki sıfatı, sıdk ve ismettir.

16 - “Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerimde dua edin cevap vereyim diye buyuruyor. En küçük bir
mahlûkunun en basit bir ihtiyacını ummadığı yerden şefkatiyle ona gönderiyor. En gizli bir
sesi, en gizli bir varlıktan işitip merhametiyle ona icabet ediyor. Böyle bir şefkat ve
merhamet, hiç mümkün müdür ki; en sevgili, en büyük bir kulun, en büyük bir ihtiyacını
görmesin veya görüp te yerine getirmesin.”
Yukarıdaki paragrafta Allah Teala Hazretlerinin hangi ismi nazara verilmektedir?
a)
b)
c)
d)

Mucîb
Bâkî
Muhyî
Hakîm

17 - Şerler bağlamında düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Hikmetini bilmemek hikmetsiz olduğunu göstermez
Her şey zıddıyla bilinir
Şerri yaratmak şer değildir
Şerlerde hayır yoktur

18 - İman zayıflık ve kuvvetliliğine göre taklidi ve tahkiki olmak üzere iki kısma ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tahkiki imanın bir özelliğidir?
a)
b)
c)
d)

Kişinin anne ve babasından öğrendiği iman
Delilsiz olarak iman esaslarını benimseme
Kişinin, araştırarak aklî ve naklî delillerle imanını kuvvetlendirerek iman etmesi
Çevrenin telkinleri neticesinde elde edilen iman

19 - Aşağıdakilerin hangisi kaderin iman esasları arasında olmasının doğru bir hikmetidir?
a)
b)
c)
d)

İnsanı işlediği güzel amellerinden dolayı onu gururdan kurtarmak
İnsanı yaptıklarından sorumlu tutmak
İnsanın iradesinin olmadığını göstermek
İnsanın mecbur olduğunu bildirmek

20 I) İmanlı bakış, insana dünyadaki her şeye bir anlam ve bir kıymet verir. İman insanın
varlıklardaki gaye, mana, ve değeri anlamasına vesile olur
II) Zulüm, Adavet,İnkar, Nifak, Yalan, Katl, Bencillik, Hırsızlık, İki Yüzlülük, Sadakatsizlik, gibi
haram ve günahlar iman zayıflığından veya Allah muhafaza imansızlıktan kaynak alır.
III) İmanın altı esası vardır. Bunlardan birini inkâr etmek Allah muhafaza insanı küfre götürür.
Bir imani esası inkâr eden kâfir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz.
VI) İnanç, İslam dininin temelini oluşturur. Bu yüzden inanç esasları üzerinde duran Kelâm
ilminin diğer bir adı da "Dinin asılları, kökleri, temelleri" manasına gelen "Usûlü’d Din" dir.
İman ve özellikleriyle alakalı doğru ifadeler hangi şıkta toplanmıştır.
a)

I ve III

b)

II VE IV

c)

I, II,III

d) I, II, III VE IV

21 - Dünyada kötülenmeye, ahirette cezalandırılmaya sebep olan, herkesin kaçındığı ve
akl-ı selimin reddettiği çirkin şeylere ……….. denir.
Yukarıda tanımı verilen cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
a)
b)
c)
d)

Hayır
Kader
Kaza
Şer

22 - Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Allah Hakîmdir” cümlesinin doğru açıklamasıdır?
a)
b)
c)
d)

Yapılan işlerin etraflıca bilinmesi, düzen içinde ve yerli yerinde yapılması
Her şeyi yaratan Allah’tır
Her şey kaderle tayin edilmiştir
Allah dilediğini yapar

23 - Kader ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)
b)
c)
d)

Kader, Allah’ın her şeyi bilmesidir
Kader, Allah Teâla’nın ilim sıfatıyla ilgidir
Kader, insanı mecbur etmez
Kaderin karşısında insan rüzgarın önündeki yaprak gibi olup tercih hakkına sahip değildir

24- “Allah-ü Teala hazretlerinin öyle haşmetli bir saltanatı var ki; bütün mevcudatı,
güneşlerden zerrelere kadar, itaatkâr bir nefer gibi emrine boyun eğdiriyor. Fakat bu kadar
ihtişamlı saltanat ve terbiye edicilik, şu geçici, kararsız dünya ve fâni varlıklar üstünde
durmaz.”
Bu cümlelerde dikkat çekilen Cenab-ı Hakkın hangi isimleridir?
a)
b)
c)
d)

Cemil ve Celil
Muhyi ve Mumit
Hakim ve Adil
Celîl ve Baki

25- “Her şey kaderle tayin edilmiştir. Kader insanın iradesiyle neyi yapacağını bilir. Öyle ise
kader iradenin varlığını gösterir.” Cümlelerinde anlatılmak istenen ana fikir aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Kadere iman insanın hür bir irade sahibi canlı olduğunu gösterir.
Kader insanı her şeye mecbur eder.
İnsanın tercih etme hakkı yoktur
İnsan yaptıklarından sorumlu değildir

26- Kelam ilminde akıl ve deneyle ispat edilemeyen ancak, Kur’an ve mütevâtir haber
vasıtasıyla gelen nakli delillerle sâbit olan itikâdî esaslara ne ad verilmektedir?
a)
b)
c)
d)

Müsellemat
Taakkul
Sem’iyyat
Akliyyat

27- Aşağıdakilerden hangisi insanın hür bir iradeye sahip olduğunu gösteren bir delil
değildir?
a)
b)
c)
d)

İsteyerek yaptıklarıyla mecburiyetten dolayı yaptıkları arasındaki farkı bilmek
İşlediği suçların cezasını çekmek
Marketten istediği ürünü almak
Ebeveynini seçmek

28- Aşağıdakilerden hangisi ahiretin olmamasının neticesi değildir?
a)
b)
c)
d)

Şefkat, musibete dönüşür
Muhabbet, düşmanlığa dönüşür
Fena, bekaya dönüşür
Akıl, uğursuz bir alete döner

29- Aşağıdaki isimler ve tecellilerinden hangisi hatalı eşleştirilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Hakîm—Hikmet
Kerîm—Keramet
Âdil—Adalet
Rahîm—Rahmet

30-

Her sene Allah Teala Haşrin binler örneklerini yeryüzünde yaratmaktadır.
Allah Teala ahireti vaad etmiştir elbette getirecektir. Yani ahiretin en büyük delili vaad
ilahidir.
Ebedî yaşamayı çok arzu eden insanın mükemmel bir surette yaratıldıktan sonra
yokluğa atılması mümkün değildir.
İnsanı yokken var eden Allah’ın öldükten sonra onu aynı model üzerine tekrar inşa
etmesi kudretine hiç zor değildir.

Yukarıdaki ifadelerin kaçı doğrudur?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
Hepsi

31- Tahkiki İmanın Mertebeleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Tahkikî iman; delillerle kuvvetlendirilmiş iman demektir. Buna yakîne dayalı iman da
denilir.
b. Yakîn, içinde şüphe olmayan bilgi, gerçeğe uygun kesin bilgi, kalbin bir şeyin hakikatine
dair mutmain oluşu diye tarif edilmiştir.

c) Hakka’l-yakîn; delil ve müşahedenin pek çok neticesinden sonra, kalpte oluşan, sarsılmaz
inançtır. Bu hal yakînin en alt mertebesidir.
d) Yakînin üç mertebesi vardır: İlme'l-yakîn, ayne'l-yakîn ve hakka'l-yakîn.

32- Şer hakkında olan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Şerri yaratmak şer değildir
Şerri işlemek şerdir
Şerler neticeleri itibarıyla güzeldir
Şerlerde bir hikmet yoktur

33I) Günümüzde din ve İslâmiyet düşmanları, evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak
planını, çok farklı sinsi yöntemlerle hedeflerinin başına koymuşlardır
II) Eski asırlarda îmânın esâsâtına ve köklerine hücum yoktu.
III) Şimdi ise, îmânın, inancın maneviyatın köklerine ve esaslarına şiddetli ve cemâatli bir
sûrette taarruz ediliyor, saldırılıyor. Bizler de bu hücuma mukabil îmânın esâsâtını
güçlendirmeye çalışmalıyız.
VI) Bizler de mevcûd ve muhkem îmândan istifâde cihetine değil, belki çok deliller ve parlak
burhânlarla îmânın isbatına ve sağlamlaşmasına ve muhâfazasına ve şüphelerden
kurtarılmasına dair adımlar atmalıyız.
Günümüzde imana yönelik saldırıların özellikleri ve çözüm yolları hangi şıkta toplanmıştır?
a)

I ve IV

b)

II VE IV

c)

I, II,III

d) I, II, III VE IV

34- Mücteba Yıldız Hoca’nın Lise ve Üniversite gençliğine hitap etmek için açmış olduğu
YouTube kanalının adını hatırlıyor musunuz?
a)
b)
c)
d)

HayAllah
YaHakk
Maşallah
Barekallah

