
1.)  Gazne’li Sultan Mahmut Hint seferinde muzaffer olması halinde nasıl bir adakta bulunmuştur?

A) Ganimetleri askerlere vermeyi

B) Ganimetleri hazineye bağışlamayı

C) Tamamını fakirlere dağıtmayı 

D) Kendi aralarında paylaşmayı

2.) Yaşlı adama Allah’ın nerede olduğunu soran çocuk nasıl bir cevap almıştır?

A) Allah’ı kalbimizde hisseder ama hiçbir zaman göremeyiz

B) Allah o kadar uzaktır ki onu kimse göremez

C) Allah bizden uzak biz Allah’a yakınız 

D) Şu gördüklerimiz bize Allah’ı hatırlatıyor 

3.)  Sessiz Bir Zaman kıssasında geçen ‘Durun ve Bilin ki Allah Benim’ ayeti hangi Kutsal kitapta 
geçmektedir?

a) Kur-ânı Kerim

b) İncil

C) Zebur

d) Tevrat

4) Talebelerinden kimsenin görmediği bir yerde   güvercin kesmelerini isteyen Alime talebenin  doğru 
cevabı ne olmuştur?

A) ‘O kadar dolaştım Allah’ın olmadığı yeri göremedim’

B) ‘Hocamın emri baş üstüne’

C) ‘Canlı bir hayvanı boğazlamak günah’

D) ‘Kimsenin görmediği yer buldum ve kestim’

5) Herkes kendi payına düşen nimetlerden hoşnut ve bulduklarından razı olmalıdır. Cümlesi hangi 
Kıssada geçmektedir?

A) Boyacı

B) Tavus ile Karga

C) Seni Yarattım

D) Çocuk ve Ölüm



6) Kral Canute’ye ‘belki bugün bir şey öğrendiniz. Belki Allah’ın varlığını hatırladınız. Şimdi lütfen 
övgülerinizi de O’na iletiniz.’ Sözünü söyleten ne idi? 

A) Kralın emrini yerine getirmeleri

B) Birbirleri ile yardımlaşmaları

C) Sürekli överek dalkavukluk yapmaları

D) Okyanuslara hakim olan bir Allah’ı hatırlamaları

7) Kozadan kelebeğin küçük bedeninin kurtulamadığını düşünerek çıkmasına yardım eden adam hangi
gerçeği öğrendi?

A) Her koşulda canlılara yardım etmeyi

B) Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey, çabalardır.

C) Yapılan iyi işleri takdir etmek gerekir

D) Allah hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verir.

8) Yolunu kaybeden Kaşif hangi olay ile yolunu bulmuştur?

A) Çiçeğin ihtiyacını gideren birinin elbette ihtiyacını göreceğini düşünmesi.

B) Yoldan geçen çobanın patika yolu tarif etmesi

C)  Çalılığın kenarında tesadüfen bir yol bulması

D) Bir süre dinlendikten sonra kaybettiği yolu fark etmesi

9) Rivayette Cenab-ı Hakkın Musa Aleyhiselam’a ‘iblisten gizlediği şeyi öğren! Diye emrettiği şey ne 
idi?

A) insanları nasıl yoldan çıkardığı

B) Allah’ın emirlerine neden uymadığı

C) Pişman olup olmadığı

D) Ben deyip durmaması gerektiğini yoksa kendisi gibi olacağını

10) Çobanın sarsılmaz inancı karşısında etkilenerek efendisinden satın alarak azad etmeyi sağlayan 
Halife kimdir?

A) Hz. Ebubekir (r.a)

B) Hz. Ömer (r.a)

C) Hz. Osman (r.a)

D) Hz. Ali (r.a)



11) Bir kadın rüyasındaki meleğin kendisini bugün Allah ziyaret edeceğini söyledikten 
sonra hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Dilenci ziyareti

B) Yaşlı ve fakir bir kadın ziyareti

C) Aç bir adam ziyareti

D) Padişah ziyareti

12) Abdullah b. Mübarekten savaşta kafir ibadet için izin istemesi halinde izin 
vermemesi üzerine hatırladığı ayet nedir?

A) ‘’Ahdinize vefa gösterin’’

B) ‘’ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’’

C) ‘’Allah iman edenlerin velisidir’’

D) ‘’Allah uğrunda hakkıyla cihad edin’’  

13) Bağdatlı dokumacı sattığı kumaşın kusurlu olduğu için müşterisi tarafından iadesinden sonra niçin 
hüzünle ağlamıştı?

A) Zarar ettiği için

B) Müşterisi memnun olmadığı için

C) Yaptığı kusurlar yüzünden Allah’ın huzurundan geri çevrilebileceğini düşünmesi

D) Dokuduğu kumaşın kusurlu çıkmasıyla itibarının zedelendiğini düşünmesi

14) Allah’ı istediğince anan çobanı azarlayan Musa (a.s) hangi gerekçe ile uyarılmıştır?

A) ‘’Ona övgü olan söz sana yergidir, ona göre baldır sana göre zehir! Biz dile bakmayız hale, kalbe 
bakarız…’’

B) ‘’Allah’ın sıfatları arasında cisim sahibi olmak ve bir şeye ihtiyaç duymak var mı?’’

C) ‘’Daha Müslüman olmadan kaybetmiş.’’

D) ‘’Yaratıcıyı anmanın bir kuralı var ve biz bu kuralın dışına çıkmamalıyız’’

15) ‘’ Ya Rabbi! Lutfet de bir kapı aç bana’’ diyerek yalvaran adama ders veren sufi kimdir?

A) Mevlana Celaleddin

B) Şeyh Galip

C) Rabiatü’l-Adeviye

D) Feridüddin Attar 



16) Talebelerini ‘’Tek başına yolda yürürken bir kese altın bulursanız ne yaparsınız?’’ diyerek sınayan 
Mürşidin  beklediği cevap ne idi?

B) ‘’Eğer hiç kimse beni görmediyse, keseyi saklarım.’’

C)  ‘’Yoldan geçenlere sorarım.’’ 

D) ‘’Şeytanın kandırmacasından beni kurtarması için Allah’a dua ederdim.’’

17) Bilge adamın anlatımına göre öküz ve otlak sıralamasına göre gerçekte neyi temsil etmektedir?

A) Dünya-Nefis

B) Nefis-Şeytan

C) Nefis-Dünya

D) Şöhret-Heva

18) Hz Musa’ya (a.s) bir gün sakalıyla uğraşan adamın sorusuna nasıl bir cevap almıştır?

A) ‘’O bizim vuslat incimizi elde edemedi, yoksul bir halde kaldı’’

B) ‘’ O bizi sever biz Onu severiz’’

C) ‘’Kişi sevdiği ile beraberdir.’’

D) ‘’Hiçbir şey Allah’ı anmaktan alıkoymamalı.’’

19)  Zengin Hristiyan tacir Hangi olay üzerine Kadiri Mutlakın oğul edinmekten münezzeh olduğunu  
anladı?

A) Allah’ın yeryüzündeki sanat eserlerini tefekkür ederek

B) Çok sevdiği oğlunun vefatı

C) Kuran okuyarak Allah’ı tanıması

D) Allah dostlarından biri ile tanışması

20) ‘’Gördüm ki, bülbüller ağaçtan, keklikler dağlar, kurbağalar sudan, nice hayvanlar .’’ Cümleleri 
hangi kıssada geçmektedir.

A) Yılancının duası

B) Önce Allah’ı düşün 

C) Öküzün gecesi

D) Bülbüller öterken



21) Brenda ‘’Allah yeryüzündeki her şeyi gören ve bilendir.’’ Duasını yaptıktan sonra lensi nasıl 
bulmuştur?

A) Bir grup arkadaşın tesadüfen lensi bulması

B) Bir karıncanın lensi taşıyarak bulunmasını sağlaması

C) Brenda’nın lensi düşürdüğü yeri hatırlaması

D) Oradan geçen bir çobanın lensi bulması

22) Bir çobanın Allaha yakarışı esnasında çobanı uyararak, ‘’Kulumuzu bizden ayırdın’’ diye uyarılan 
peygamberimiz kimdir?

A) İsa (a.s)

B) Yakub (a.s)

C) Musa (a.s)

D) Davud (a.s)

 

  


