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8.
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9.
“Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında
İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim “Rabb’im
hayat veren ve öldürendir.” deyince o, “Hayat veren ve öldüren
benim.” dedi. İbrahim “Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi
sen de onu batıdan getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini
bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.” (Bakara
suresi, 258. ayet)
Altı çizili olarak vurgulanan ve peygamberlerin de ortak
sıfatlarından olan Hz. İbrahim’in özelliği aşağıdakilerin
hangisidir?

İsmetA)

FetanetB)

EmanetC)

SıdkD)

10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut Dualarında yer
almamaktadır?

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.A)

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd.B)

Ve lem yekun lehû küfüven ehad.C)

Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.D)

11.

 
Kunut Dualarının anlamlarında aşağıdaki kavramların
hangisine değinilmemiştir?

TövbeA)

TekbirB)

İbadetC)

ŞükürD)

12.
İnanlar olarak Kur'an'a karşı birtakım görevlerimiz bulunmaktadır.
Bu görevlerimizden birisi de Kur'an'a saygı göstermektir.
Aşağıdaki eylemlerin hangisi Kur’an’a saygı göstermeyle ilgili
değildir?

Kıyamda Kur’an okumakA)

Kur’an’ı kılıf içinde koruma altına almakB)

Açılış töreninde okunan Kur’an'ı dinlemekC)

Kur’an öğrenene hediye vermekD)

13.
Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde, Allah
ile kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik görevi Arapça'da
risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade edilir.
Buna göre, risalet ve nübüvvet kelimeleriyle ilgili,
I. Mesaj demektir.
II. Birbirlerinin yerine kullanılabilir.
III. Peygamberlik görevi anlamına gelir.
bilgilerden hangileri yanlıştır?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)
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14.
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de
(iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve
peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de
dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama
dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara Suresi 285. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Müminler Peygamberler arasında ayrım yapmamalıdır.A)

Peygamberlere inanmak iman esaslarından biridir.B)

Peygamberler insanlara doğru yolu göstermişlerdir.C)

İnananlar bütün peygamberlere iman etmemektedirler.D)

15.
İlahi kitaplar ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

Peygamberlere bildirilir.A)

İman esaslarını açıklar.B)

Âlimleri muhatap alır.C)

Doğru yolu gösterir.D)

16.
Allah, hatalarını kabul eden Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın tövbelerini
kabul etmiştir. Onları yeryüzüne yerleştirirken şöyle uyarmıştır: “ ...
Oradan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir.
Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır
ne de üzüleceklerdir.” (Bakara suresi, 38. ayet)
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

Allah, insanlara doğru yolu bildirmiştir.A)

Tövbe etmek hatadan pişmanlık duymaktır.B)

Doğru yola uyanların korkmasına gerek yoktur.C)

Allah, yeryüzünde insanı kendi haline bırakmıştır.D)

17.
“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden
rahatça yeyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. ...” (Bakara suresi, 35.
ayet) Bu hatırlatmayla Hz. Âdem ve eşi cennette yaşamaya
başladı. Şeytan, haram olmasına rağmen bu ağaçtan
yararlanmaları için vesvese verdi. Onları ikna edebilmek için
meyvesinden yiyenlerin uzun süre yaşayacağını söyledi. 
Bu parçada aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir?

Hz. Âdem ve Havva’nın cennette yaşadığınaA)

Şeytanın Allah’ın emrini dinlemediğineB)

Hz. Âdem ve Havva’dan istenenlereC)

Şeytanın insanı ikna etme çabasınaD)

18.
“Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat
da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?”
(Âl-i İmran suresi, 65. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Hz.
İbrahim’den sonra yaşamıştır?

Hz. Musa - Hz. DavutA)

Hz. Musa - Hz. İsaB)

Hz. Musa - Hz. NuhC)

Hz. Davut - Hz. İsaD)

19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut Dualarının bir bölümünün
anlamı değildir?

O’nun hiçbir dengi yoktur.A)

Sana koşar ve ibadetimizi severek yaparız.B)

Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.C)

Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.D)
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20.
Kunut dualarıyla Allah’tan,
I. Doğru yol
II. Merhamet
III. Bağışlanmadan
hangileri dilenmektedir?

Yalnız IIA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

I ve III.D)
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