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1-Yukarıda verilen dizelerden aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?  

 
A) İlim öğrenmek insanın kendini bilmesini sağlar. 
B) İlim öğrenen kişi istediği her şeyi yapabilir. 
C) İlim öğrenen kişi sorumluluklarını bilir. 

D) İlim öğrenen kişi kulluk bilincini taşır. 
 
 

  I. İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. 
 II. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 
III. Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl  karanlıkta 
yol gösterirse âlimler de yeryüzünde rehberdirler. 

 IV. Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri 
dönünceye kadar Allah yolundadır. 
 
2) Yukarıda verilen hadislerden hangileri Peygamber 

Efendimiz’in(sav) eğitime verdiği öneme işaret 
etmektedir ? 
 

A) I- IV                       B) I-III- IV                     
C) II-  IV                                     D) I-II-III  
 
 

3)  Bir gün Peygamber Efendimiz (sav)  mescide girdiğinde 
iki grup görür. Bir kısmı namaz (nafile) kılmakta diğer  
kısmı da ilim öğrenmekle meşguldür. Onlar için şöyle der: 
‘’ Her iki grup da iyi şeylerle meşguldür; şu var ki bir şey 

talep ederek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a 
aittir. Halbuki diğer gruptakiler il im elde ediyorlar ve 
böylece cehaleti savıp kovuyorlar. Bana gelince ben 

öğretmen olarak gönderildim. 
 
Bu olayda Hz. Muhammed (sav.)’in  vurgulamak istediği 
asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?  

 
A) Dua etmenin faziletine 
B) Bilgiye verdiği öneme 

C) İlim öğrenmenin nafile namaz kılmaktan daha önemli 
olduğuna 
D) Namaz kılmanın iyi bir ibadet olduğuna 

 
4) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in 

bilgiye verdiği öneme örnek olarak gösterilemez? 
 
A) Medine’ye hicret ettikten sonra  ‘Suffe’  adında  ilk 
eğitim kurumunu oluşturmuştur.  

B) Bedir Savaşı’nda alınan bazı esirleri on Müslüman’a 
okuma-yazma öğretmeleri karşıl ığında serbest bırakmıştır.  
C) Medine’de okuma yazma seferberliği başlatmıştır.  

D) Bedir Savaşı’nda nasıl  hareket edileceği hususunda 
arkadaşlarına danışmıştır.  
 
 

 
 
 
5) Hz. Muhammed (s.a.v) bir konuda karar vermeden önce 

konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde 
bulunurdu.``Her şeyi en iyi ben bilirim `` anlayışıyla 
hareket etmemiştir. Çevresinde bulunanların düşünce ve 

görüşlerini önemserdi.  
 
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v)  bu tutumuna örnek gösterilebilir?  

 
A) Ne ekersen onu biçersin 
B) Ne verirsen elinle, o gider seninle 
C) Ummadığın taş baş yarar. 

D) Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. 
 
 

 
 
 
6) Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine ilk vahiy geldiğinde 

önce Hz. Hatice’ ye (r.a.) olanları anlatmış, sonra da O’nun 
önerisiyle bilge bir kişi olan Varaka’ya gitmiştir. Onun 
görüş ve düşüncelerini alıp peygamberliği konusunda 

söylediklerini dikkatle dinlemiştir.  
 
Bu olay Hz. Muhammed (s.a.v)’in hangi kişilik özelliğini 
yansıtmaktadır?  

 
A) Sabırlı olması 
B) İnsanlara karşı sevgisi 
C) Danışarak iş yapması 

D)Bilgiye değer vermesi  
 
 

 
 
 

İlim ilim bilmektir  
İlim kendin 
bilmektir. 

Yunus Emre 
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7) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v)  istişareye verdiği öneme örnek olarak 
gösterilemez? 
 
A) Hendek savaşında, Selman-ı Farisi 'nin görüşü 

doğrultusunda şehrin (Medine) etrafına hendek 
kazılmıştır. 
B) Bedir Savaşı’ndan sonra esirlere yapılacak muamelenin 

nasıl  olması gerektiği konusunda ashabına danışmıştır.  
C) Kızlarını evlendirme konusunda ailesine danışarak karar 
vermiştir. 
D)Müşriklerin tehditlerine aldırmadan Allah’ın emirlerini 

yaymaya devam etmiştir. 
 
 
 

8) Serkan öğretmen sınıfa girmiş ve dersle ilgili  şu hadisleri 
söylemiştir:                                                                                      
-“İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”                                                            

-“Kim il im öğrenmek için evinden çıkarsa geri dönünceye 
kadar Allah yolundadır.”                                                                                 
 
Yukarıdaki hadislere bakıldığında Serkan Hocanın 

dersinin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?                                                            
 
A)Hz.Muhammed (s.a.v)  danışarak iş yapardı.                                                                        
B)Hz.Muhammed (s.a.v)   insanlığa önem verirdi.                                                                                          

C)Hz.Muhammed (s.a.v) eğitime önem verirdi.                                                            
D)Hz.Muhammed (s.a.v)  çalışmaya teşvik ederdi. 
 

 
9) Toplumların kalkınmaları ve cehaletten kurtulmaları 
bireylerin eğitim seviyesinin artması ve bilgilerinin 
artmasıyla olur. Bundan kaynaklı olarak İslam dini cahiliye 

toplumuna geldiği zaman ilk emri “Oku” olmuştur.İslam 
peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)  de ilim öğrenmeyi 
teşvik etmiş ve eğitime çok önem vermiştir.                                                         

 
Hz. Muhammed’in (s.a.v)  yaptıklarından hangisi bu 
metinde anlatılanların bir gereği olarak yapılmıştır?                                  
 

A)Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmış 
bir bölümünü İslam alimi yetiştirmek için ayırmıştır.                                                
B)Daha kendisine peygamberlik gelmeden önce Erdemliler 
Topluluğu’na katılmıştır.                                                                                                                   

C)Medine’ye  geldikten sonra sahabelerden bir ensarla bir 
muhaciri    kardeş ilan etmiştir.                                                        
D)İran, Habeşistan gibi Müslüman olmayan eyaletlere 

davet mektupları göndermiştir. 
 
 

10) Kur’an-ı Kerim bilgi ve ilim konusuna birçok ayette 
değinmiştir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlere örnek olarak 
gösterilemez?                                                                                                      
  
A)”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zümer  9)                                       

B)”Ey Rabbim! İlmimi arttır” de. (Taha 114)                                                                             
C)”Allah, siz inananları ve kendilerine ilim verilenleri 
derecelerle yükseltir.”(Mücadele 11)                                                                       

D)”İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” 
(Nec m 39) 
 
 

 
11) Hz.Muhammed (s.a.v), öğrenme faaliyetlerinden uzak 
kalmamak gerektiğini şöyle öğütlemiştir: ”Ya öğreten ya 
öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma 

helak olursun.”                                                                                         
 
Bu paragrafa bakarak aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz?                                                                                                                         
 
A)Öğrendiğimiz bilgileri başkalarına anlatmalıyız.                                                            
 B)Hoşlanmadığımız bilgileri öğrenmemeliyiz.                                                         

C)Bilmediklerimizi öğrenmemiz gerekir.                                                              
 D)Bir kimseyi bir şey öğretirken gördüğümüzde 
dinleyebiliriz. 
 

 
 
Ahmet: Daha verimli ders çalışmanın nasıl  olacağını 

öğretmenlerimle konuşarak öğrenebilirim.                                                     
Mehmet: Zayıf dersim olan Matematiği düzeltmek için 
arkadaşlarımdan yardım almalıyım.                                                                         
Büşra: Gelecek haftaki Türkçe ödevimizi nasıl  yapacağımızı 

hep birlikte düşünürsek daha doğru yaparız                                
Merve: Bir sorunum  var ama ben kendim hallederim 
kimse bana yardım etmese de olur.                                                                                                              

 
 
12) Peygamberimiz’in (s.a.v)  bir işi yaparken başkalarına 
danıştığını ve fikirlerini aldığını düşündüğümüzde 

yukardakilerden hangisi bu duruma ters düşmüştür?                                                               
 
A)Ahmet                                                                                                                           
B)Mehmet                                                                                                                            

C)Büşra                                                                                                                        
D)Merve 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMASIDIR Sayfa 3 
 

13)  Aşağıdakilerden hangisi “istişare “ ile ilgili en 
kapsamlı açıklamadır?                                                                                                       

 
A)İnsanlara her konuda fikrini söylemeye denir.                                                             
B)İslam düşüncesinde insanlarla fikir alışverişinde 
bulunmaya denir.                                                                                                

C)Sadece sıkıntıl ı olduğumuz durumlarda fikir almaya 
denir.                                                                                                                          
D)Bir işi  tek başımıza denedikten sonra yapamadığımızda 

insanların fikrini almaya denir. 
 
 
 

 
14) Hz. Muhammed (s.a.v) kızlarını evlendirme konusunda 
ailesiyle konuşarak karar vermiştir.Kendisine ilk vahiy 
geldiğinde önce eşi Hz. Hatice’ye (r.a)söylemiş ve onun 

fikirlerini almıştır ve sonra da bilge kişi olan Varaka’ya 
gitmiş onu görüş ve düşüncelerini alıp söylediklerini 
dikkatle dinlemiştir. Uhut Savaşı’nda da meydan savaşı mı 

yoksa savunma mı yapılacağı konusunda arkadaşlarının 
fikirlerini almıştır. Bütün bunlar Peygamberimiz’in (s.a.v) 
………………………………… gösterir.                                                    
 

Parçanın akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?                                                                                                                            
 
A)Danışarak iş yaptığını                                                                                                  

B)Her işini başkasından öğrendiğini                                                             
C)Düşünmeden iş yaptığını                                                                
D)Başkasının dediğiyle hareket ettiğini 

 
 
 
 

15) Danışarak iş yapmak Peygamberimiz’in (s.a.v)  bizlere 
tavsiyesidir ve danışarak ortak görüş oluşturmanın birçok 
faydası vardır.  

 
Aşağıdakilerden hangisi bu faydalar arasında 
gösterilemez? 
 

A)Bir işi  yaparken hatalarımızı en aza indirir.                                                                 
B)Bir konuyu her açıdan değerlendirmemizi sağlar.                                                                    
C)Bizim fikirlerimizin yok olmasına neden olur.                                              
D)İnsanların fikrine değer vermiş oluruz. 

 
 
 

 
 
 

16)  Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan Bedir 
Savaşında esir alınanların fidye karşılığı serbest 

bırakılmaları mümkün iken Peygamberimiz (s.a.v)   onlara 
"İçinizde okuma-yazma bilenler on çocuğa okuma-yazma 
öğretmek şartıyla serbest kalabilirler." demiştir. 
 

Yukarıdaki paragraft a anlatılmak istenen temel düşünce 
hangisidir? 
 

A-) Hz Muhammed (s.a.v) savaş esirlerine çok iyi 
davranmıştır.  
B-) Hz Muhammed (s.a.v) savaş esirlerini fidye karşıl ığı 
serbest bırakmıştır.  

C-) Hz Muhammed (s.a.v) eğitime çok önem vermiştir. 
D-) Hz Muhammed (s.a.v) esir almayı hoş görmemiştir.  
 
 

17)   İlim Müslüman’ın yitik malıdır. Onu nerede bulursa 
alsın(Hadis-i  Şerif) 
 

Hz Muhammed (s.a.v)  bu sözünde ilmin hangi yönüne 
dikkat çekmiştir? 
A-)Müslümanın ilmin peşinden sürekli  gitmesine 
B-)İlmin evrenselliğinin                 

C-)Sadece dini ilimlere 
D-)İlmin sadece Müslümanlara farz olduğuna 
 
 

18)   Enes b. Malik’in(r.a) bildirdiğine göre Peygamberimiz 
(s.a.v) zamanında iki kardeş vardı. Birisi bilgi öğrenmek 
için Peygamberimizin mescidinde kalır, diğeri ise işe 

giderdi. İşe giden kardeş, bilgi öğrenmek için mescitte 
kalan kardeşini Peygamberimize şikayet etti. Bunun 
üzerine Peygamberimi (s.a.v) z şöyle buyurdu: 
“-Nereden biliyorsun, belki de ekmeğini kardeşinin 

yüzünden kazanıyorsun?”  
Peygamberimiz ’in (s.a.v)  bu konuyla ilgili bazı hadisleri 
şöyledir: 

“-Bilgi öğrenmek her Müslüman’a farzdır.”  
“-Bilgi öğrenmek amacıyla yola çıkan kişi, dönünceye 
kadar Allah yolundadır. 
Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek  sonuç 

aşağıdakilerden hangisidir?  
A-) Hz Muhammed (s.a.v)  çalışmanın gereksiz olduğuna 
vurgu yapmıştır.  
B-) Hz Muhammed (s.a.v)  sadece bilgi öğrenilmesi 

gerektiğini söylemiştir. 
C-) Hz Muhammed (s.a.v) ilim öğrenmeyi zorunlu 
tutmuştur.  

D-) Hz Muhammed(s.a.v)  bilgi öğrenmeyi Müslümanların 
isteğine bırakmıştır  
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19) Peygamberimiz (s.a.v)  bilgi öğrenmeyi teşvik ederken, 
bununla sadece dini bilgileri kastetmemiştir. Allah rızası 
gözetilerek, insanlara yararlı olacak her türlü bilgi, 

Peygamberimiz (s.a.v)  tarafından övülmüştür. İslam’a 
göre her insanın kendisine lazım olan bilgiyi öğrenmesi 
farz; insanaların yararına olan bilgiyi öğrenmesi ise farzı 

kifayedir. Ö rneğin, ileri düzeyde matematik, fen, sosyal 
bilimler, güzel sanatlar, yabancı dil vb. bilgilerin toplumda 
yeterli miktarda öğretimi yapılmalıdır. Nitekim 
Peygamberimiz, ihtiyaç olduğu için Zeyd bin Sabit’ten 

Yahudilerin dili olan İbranice’yi öğrenmesini istemiştir.  
Peygamberimiz eğitim-öğretim faaliyetleri arasında onun 
Kur’an ve dini bilgileri öğretmesinin yanında 
Müslümanlara ziraat, tıp matematik, atıcılık, binicil ik, 

yüzme gibi birçok konuda tavsiyeleri olmuştur.  
 
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?   

 
A-) Hz Muhammed (s.a.v)  sadece dini ilimlerin 
öğretilmesinin istemiştir. 
B-) Hz Muhammed (s.a.v) sadece bazı Müslümanların ilim 

öğrenmesini yeterli  görmüştür. 
C-) Hz Muhammed (s.a.v) din ilimleri dışındaki i limleri 
gereksiz görmüştür.  
D-) Hz Muhammed (s.a.v)   Müslümanların bütün ilim 

dallarına önem vermesini istemiştir. 
 
 

 
 
 
20)    Toplumu ilgilendiren her konuda onlarla istişâre et; 

sonra bir hareket tarzına karar verince de Allah’a güven; 
çünkü Allah güven duyanları sever.” (Al-i İmran, 159) 
Yukarıdaki ayetin üzerinde durduğu temel düşünce 

hangisidir? 
A) Her konuda Allah’a güvenmemiz gerekir.  
B) Allah kendisine güvenen kimseleri  sever. 
C) Allah Müslümanların danışarak iş yapmasını ister. 

D) Kararlarımızı başkasına sormadan kendimiz almalıyız. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
21)    Aşağıdaki ayetlerden hangisi istişarenin ( danışarak 
iş yapmanın) önemine vurgu yapar?  
A-) “(Onlar öyle iman edenlerdir ki bütün ortak 

meselelerini) aralarında danışma ile karara bağlarlar.” 
(Şûra, 38)  
B-) Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona 

eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, 
bilendir. (Enfal Suresi, 61) 
C-) Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na 
döndürülür; öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül 

edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hud 
Suresi, 123) 
D-) Kim de ahireti ister ve bir mü'min olarak ciddi bir çaba 
göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre 

şayandır. (İsra Suresi, 19)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
22) Aşağıdaki ayetlerden hangisi danışarak iş yapma ile 

ilgili değildir?  
 
A-) "İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da 
artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine 

dayanıp güvenenleri sever." (Al- i İmran suresi: 159. ayet) 
B-)  "Onların işleri, aralarında danışma iledir." (Şûrâ suresi 
: 38. ayet) 

C-) “Deki  :Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ? Şüphesiz 
ki temiz akıl  sahipleri öğüt alıp düşünürler. ( Zümer:9) 
D-)“Eger bilmiyorsanız bilenlere sorunuz” ( Enbiya : 7) 
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23)  Hicretin 6. yılında Müslümanlar, Kâbe’yi ziyaret etmek 
istedi. Ancak Mekkeli müşrikler bu ziyareti engellemeye 
çalıştı. Uzun süren görüşmeler sonucunda iki taraf 

arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre; Kâbe 
ertesi yıl ziyaret edilecekti. O yıl z iyaretin yapılmaması 
Peygamberimiz ’in (s.a.v)  arkadaşlarını üzdü. 

Peygamberimiz ’in (s.a.v) ihramdan çıkma emrini dinlemek 
istemediler. Hz. Peygamber çok üzüldü ve bu hususu eşi 
Ümmü Seleme’ye aktardı. Eşinin bu üzgün durumunu 
gören Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ya Resulullah! Sen kalk 

ve kurbanını kes. Onlar da sana uyacaklar ve kurbanlarını 
kesecekler.” 
 
Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz?  
 
A)Hz. Muhammed’in (s.a.v)  yapacağı işler konusunda 

diğer insanların görüşlerini aldığına . 
B) Ashabı kendisini dinlemediğinde bu duruma çok 
üzüldüğüne.  
C) Kendisinin de Kâbe’yi ziyaret etmeyi çok istediğine. 

D) Ne olursa olsun kararlarından vazgeçmediğine. 
 
 
 

 
24) Aşağıdakilerden hangisi bir konuda danışılacak kişide 
bulunması gereken özelliklerden birisi değildir? 

 
A) Danışılacak konuda bilgili  olmalıdır. 
B) Danışılacak konuda tecrübe sahibi olmalıdır. 
C) Danışılacak kişi yaşlı olmalıdır. 

D) Danışılacak konuya hâkim olmalıdır. 
 
 

 
 
25) -“...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma 
iledir...” 

-“...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde 
bulun...” 
 
Yukarıda verilen ayetlerin insanlarda geliştirmek istediği 

özellik aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Saygı     B) Merhamet 
C) Hoşgörü    D) İstişare 

 
 
 

 
 

 
26) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v)  bilgiye verdiği önemle ilgili değildir?  
 

A) “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven 
ol. 
B) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” 

C) “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.” 
 D) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının 
güvende olduğu kimsedir.” 
 

 
 
 
 

27)  Aşağıda verilen diyalogda danışmayla ilgili 
söylenenlerden kimin söylediği yanlıştır .  
 

Gizem : Danışmak; herkesin razı olacağı fikrin ortaya 
çıkmasını sağlar.  
Nisa : Danışmak; insanların fikrine değer vermeye, 
çözümleri daha çabuk üretmeye ve güven ortamının 

oluşmasına vesile olur.  
Ayşe : Danışmak; insanı yapacağı işlerde kararsızlığa 
götürür. 
Zehra : Danışmak; sorunlarımzı  daha çabuk çözmemizi 

sağlar. 
 
A) Gizem                                    B) Nisa 

C) Ayşe                                        D) Zehra 
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