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2. Alkollü bir şekilde aracının başına geçen Mahmut 
Bey, bir süre yol gittikten sonra direksiyon hâkimi-
yetini kaybederek kaza yapmıştır. Kazadan hafif 
sıyrıklarla kurtulan Mahmut Bey, “Kaderimizde bu 
varmış, yapacak bir şey yok.” demiştir.

Mahmut Bey bu sözleriyle kader inancı açısın-
dan aşağıdaki kavramların hangisini görmezden 
gelmiştir?

A) Külli irade B) Ecel

C) Cüzi irade D) Ömür

3. Vakıf kültürü, Osmanlı Dönemi’nde en yüksek se-
viyeye ulaşmıştır. Bu dönemde hayvanların korun-
ması, evlilik çağında olan gençlerin evlendirilmesi, 
hapiste olan kişilerin ailelerine destek olunması gibi 
amaçlarla çeşitli vakıflar kurulmuştur.

Bu metinden;

I. toplum yararına çeşitli vakıfların kurulduğu,

II. vakıf kültürünün ilk örneklerinin Osmanlı Döne-
mi’nde görüldüğü,

III. vakıfların günümüzde önemini kaybettiği

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I ve III

1.  Evrensel 
Yasalar Ayetler

• Fiziksel

• Biyolojik

• Toplumsal

I. “De ki: Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya o mutlaka size ulaşacaktır...”
(Cuma suresi, 8. ayet.)

II. “Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabb’i tarafındandır.” 
(Secde suresi, 2. ayet.)

III. “Gökyüzünü (sizin için) korunmuş bir tavan kıldık.” 
(Enbiyâ suresi, 32. ayet.)

IV. “Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”
(Bakara suresi, 188. ayet.)

Bu tabloda yer alan evrensel yasalar ile ayetler eşleştirildiğinde numaralanmış ayetlerden hangisi dışta 
kalır?

A) I B) II C) III D) IV
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4.  

40 km

40 km

Sina
Yarımadası

Ürdün

Mısır

Kızıldeniz

Suudi
Arabistan

I
II

IV
III

Hz. Şuayp (a.s.) haritada numaralanmış yerler-
den hangisinde peygamberlik görevini yerine 
getirmiştir?

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

5. Aysel Hanım, ailesi maddi zorluklar içerisindeki to-
rununa eğitim hayatında destek olmak istemektedir. 
Bu amaçla 90 gram altın değerindeki parasının bir 
bölümünü torununa zekât olarak vermiştir.

Buna göre Aysel Hanım’ın zekât ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi konusunda yanlış bir uygu-
lama içerisinde olduğu söylenebilir?

A) Zekâtı kimlerin verdiği

B) Zekâtın nelerden verildiği

C) Zekâtın kimlere verildiği

D) Zekâtın nasıl verildiği

6. “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde 
cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı oldu-
ğunu sanmasınlar. Hayır! O, kendileri için bir şerdir. 
Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına 
dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. 
Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

(Âl-i İmrân suresi, 180. ayet.)

Bu ayetin mesajına uygun yaşayan toplumlarda 
aşağıdakilerden hangisinin daha az görülmesi 
beklenir?

A) Zenginlerle fakirler arasında sevgi ve saygıya 
dayalı bir ilişki vardır.

B) Toplumdaki güçlülerin zayıfları gözetip kollama-
larına sıkça rastlanır.

C) Varlıklı kesimlerin zenginliklerini diğer kesimlere 
ulaştırmalarında çekimserlik hâkimdir.

D) Yetimler, öksüzler, evsiz barksız ve kimsesizler 
kendilerini terk edilmişlik duygusu içinde hisset-
mezler.
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7. Geçirdiği trafik kazasıyla yaşamını yitiren ünlü sa-
natçı erken gelen ölümüyle, geride beklenmedik bu 
olay karşısında hüzne boğulmuş büyük bir hayran 
kitlesi bıraktı.

Bir haber sitesinden alınan bu cümlede altı çizili 
ifade aşağıdaki ayetlerden hangisiyle çelişmek-
tedir?

A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize dön-
dürüleceksiniz.”

(Ankebut suresi, 57. ayet.)

B) “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, 
ancak Allah’ın katındadır...”

(Lokman suresi, 34. ayet.)

C) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece 
kerem sahibi Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”

(Rahman suresi, 26-27. ayetler.)

D) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) 
Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” 

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet.)

8. 

IV.

III.

II.

I.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, 
bütün varlığın idaresini yürütendir.

Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzu-
runda şefaat edecek olan kimdir?

O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa 
hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından 
başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları 
görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce 
ve büyük olan yalnızca odur.

Ayet el-Kürsi’nin numaralanmış bölümlerinden 
hangisinde tevhit inancına doğrudan vurgu ya-
pılmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV
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9.  
Günümüzde bazı insanlar kendilerini rüzgârın önündeki bir yaprak gibi gelişmelerin seyrine bırakma eğilimi göster-

mektedir. Bu durumu kadere bağlamakta ve “Alın yazımızda ne varsa onu yaşarız. Alnımıza yazılı şeyi değiştirmek 

için çabalamamızın bir anlamı yok.” şeklinde açıklamaktadırlar. Hâlbuki dinde böyle bir yaklaşım söz konusu değil-

dir. Onlar gerçeği çarpıtmakta ve kolay olanı tercih etmektedirler. Allah insana dileme gücü ve akıl vermiştir. İnsan 

bu iki nimeti yerli yerinde kullanarak kendisini olayların akışına bırakmamalı, tam tersine olaylara ve gelişmelere 

kendisi yön vermelidir.

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamazmış. Bu nedenle insan kendisine verilen nimetlerle yetinmesini bilmelidir. 

B) İnsan yaşamını kendisi şekillendirir. Bu nedenle kişi pasif bir hayat benimsememeli aksine sürekli bir gayret içe-
risinde olmalıdır.

C) İnsana irade ve akıl sayesinde sınırsız bir dileme gücü verilmiştir. Bu nedenle insanın dünyada isteyip de yapa-
mayacağı hiçbir şey yoktur.

D) İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, Allah’ın kendisi için takdir ettiğinden daha fazlasına asla sahip olamaz. Bu 
nedenle kendisini hırpalamamalıdır.

10. “Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır. Sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacını gi-
dermesi için ona rehberlik etmen sadakadır. Derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze 
yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen bir sadakadır...”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisten aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Sadaka, kulun Allah’a yaklaşmasına imkân veren bir ibadettir.

B) Sadaka, yalnızca maddi varlıkların infak edilmesiyle yerine getirilen bir ibadet değildir.

C) İhtiyaç sahibi birine yardımda bulunmak, yardım edenin de mutlu olmasına kapı aralar.

D) Sadakalarını samimi duygulardan uzak verenlerin bu davranışları ibadet olarak nitelendirilemez.


