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SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Kanuni Sultan Süleyman, bahçesindeki ağaçların karıncalar tarafından sarıldığını görünce hocasına durumu sor-
mak ister. Ancak hocasına ulaşamayınca bir kâğıda aşağıdaki notu yazar ve kâğıdı hocasının masasına bırakır.

Meyve ağaçlarını sarınca karınca

Günah var mı karıncayı kırınca?

Hocası Ebu Suud, sonradan kâğıdı okuyunca altına aşağıdaki cevabı yazar.

Yarın Hakk’ın divanına varınca

Süleyman’dan hakkın alır karınca

Kâğıttaki cevabı okuyan Sultan Süleyman, karıncaları öldürmekten vazgeçer.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Ölüm, hayatın değişmez bir gerçeğidir.

B) Ahirete imanın insanın davranışlarına etkisi yoktur.

C) Allah adildir, hiç kimseye haksızlık etmez.

D) İnsan, yapmış olduğu davranışların hesabını ahirette Allah’a verecektir.

2. • Kelime anlamı olarak “Siyah taş” demektir.

• Hacda tavaf ibadetinin başlangıç yerini göstermek üzere Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunur.

• Yerden bir buçuk metre yüksekliğinde bulunur; oval biçimde, otuz santimetre çapında bir taştır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Zemzem B) Hacerülesved C) Müzdelife D) Mina
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3. “De ki: ‘İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gö-
nüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şer-
rinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve 
insanların Rabb’i olan Allah’a sığınırım.’”

(Nâs suresi, 1-6. ayetler.)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah, insanı yarattıklarının kötülüklerinden koru-
yan üstün bir güce sahiptir.

B) İnsan, kötülüklerden korumak için Allah ile irtiba-
tını canlı tutumalıdır.

C) İnsan güzel davranışlarından dolayı ahirette 
ödüllendirilecektir.

D) Görünür ya da görünmez kötülüklerden Allah’a 
sığınılmalıdır.

4. İhramlıyken saç ve sakal kesmek, güzel koku sü-
rünmek, avlanmak, bitkilere zarar vermek, kavga 
etmek gibi birtakım yasaklara uymak zorunludur. 
İhramlıyken uyulan bu yasaklar sayesinde kişi, sab-
retme alışkanlığı kazanır. En sıkıntı verici durum-
larda bile kızmadan, öfkelenmeden dengeli hareket 
etmeyi öğrenir.

Bu metinde ihrama girmenin hangi yönü üzerin-
de durulmuştur?

A) İradeyi güçlendirmesi

B) Haccın farzlarından olması

C) İnsanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldır-
ması

D) Mikat adı verilen sınırlardan itibaren yerine geti-
rilmesi

5. 
Oduncunun biri, insanların bir ağaca taptıkları 
haberini alır. Bunun üzerine baltasını alıp ağacı 
kesmek ister. Şeytan, bu kişinin yoluna çıkar ve 
ona engel olmaya çalışır. Ama oduncu, şeytana 
uymamakta kararlıdır. Şeytan son olarak oduncu-
ya ağacı kesmemesi karşılığında her gün bir altın 
vermeyi teklif eder. Bu teklifi oldukça cazip bulan 
oduncu ağacı kesmekten vazgeçer. Zaman 
geçmekte ve her geçen gün oduncunun altınları 
artmaktadır. Bir gün oduncu, altınları koyduğu 
yerde bulamaz. Oduncu büyük bir öfkeyle ağacı 
kesmek amacıyla tekrar yola çıkar. Yolda şeytanla 
karşılaşır ve onunla mücadele eder. Ancak bu 
sefer şeytan üstün gelir. Oduncu, şeytana bunu 
nasıl başardığını sorunca şeytan şu şekilde cevap 
verir: “İlk geldiğinde Allah’ın rızasını kazanmak için 
geldin ve bana üstün geldin. Ama ikinci gelişinde 
altınların için geldin ve kaybettin.’’

Bu hikâyede asıl vurgulanmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İnsanın zayıf bir varlık olduğu

B) İnsanın yanlışta ısrar etmesi gerektiği

C) Bugünün işinin yarına bırakılmaması gerektiği

D) Şeytanın hilelerine karşı dikkatli olunması gerek-
tiği
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6. Batıl inançlarla ilgili,

I. İslam inancına göre ölen bir kişinin ruhunun tek-
rar dünyaya dönmesi veya dünyadaki yakınlarıy-
la iletişim kurması mümkün değildir.

II. Fal bakmak, baktırmak ve bu fallar sonunda ge-
lecekle ilgili haber alınabileceğine inanmak dini-
mizce yasaklanmıştır.

III. Gerekli durumlarda sihir ve büyü yaptırılmasında 
dinimizce bir sakınca yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

7.  

Bu görseldeki kurbanlık hayvan ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak 
amacıyla kesilir.

B) Etinin başkalarıyla paylaşılması İslam’ın bir tav-
siyesidir.

C) Kesilebilmesi için en az iki yaşını doldurmuş ol-
ması gerekir.

D) Ancak bir kişi adına kesilebilir.

8. Türk Kızılay, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışla-
nan kurban etlerini büyük bir titizlikle kavurma yapıp 
dağıtarak hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir 
yanında sofrasına hiç et koyamayan binlerce ihtiyaç 
sahibinin yüzünü güldürdü. Bu faaliyeti ile Kızılay, 
dinimizin varlıklı ve dar gelirli kesimleri arasında da-
yanışmayı emreden ilkesine aracılık etti.

Bu metinde kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

A) Hayvan üreticilerine gelir sağlar.

B) Kulun Allah’a yaklaşmasına vesile olur.

C) Sosyal adaletin sağlanmasına katkı yapar.

D) Ekonominin canlanmasına yardımcı olur. 
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9. (I) Öğretmenimiz Kurban Bayramı’ndan bir ay son-
ra dinimizce kutsal kabul edilen mekânları ziyaret 
ederek önemli bir ibadeti yerine getireceğini söyledi.  
(II) Yolculuk esnasında mikat denilen sınıra gelme-
den ihrama girilmesi, bu ibadetin kabul olması için 
şartmış. (III) Bu nedenle kefene benzer beyaz bir 
örtü almış. (IV) İbadeti esnasında Kâbe’yi tavaf edip 
Safa ve Merve tepeleri arasında da sa’y yapacak-
mış.

Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden 
yola çıkılarak öğretmenin umreye gideceği kesin 
olarak söylenebilir?

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

10. Trafikte şerit ihlali yapıp hız sınırına uymadan araç 
kullanan Tarık’ı yan koltukta oturan arkadaşı Atilla 
uyarma gereği duydu. Atilla, “Sen Allah’tan korkmu-
yor musun? Bu şekilde kaza yapıp da bir insana za-
rar verirsen bunun hesabını ahirette nasıl verirsin?” 
diyerek yaptığının yanlış olduğu konusunda arka-
daşını uyardı. Arkadaşının dediklerine hak veren 
Tarık, yolun kalan kısmında trafik kurallarına uyarak 
araç kullandı.

Bu olaydan hareketle ahirete inanan bir insanla 
ilgili,

I. Sorumluluk bilinciyle hareket eder.

II. Yaptığı her hareketin hesabını vereceğini bilir.

III. Dünya hayatının sonlu olduğu bilinciyle her iste-
diğini, istediği şekilde yapar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III


