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Deneme Sınavı - 03

SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Her ili bir vali, her ilçeyi bir kaymakam, her okulu
bir müdür yönetir. Eğer bunlar birden fazla olsaydı
yönetimde bir kargaşa ve düzensizlik oluşurdu. İşte
evren de böyledir. Allah’tan başka ilahlar olsaydı, o
zaman evrenin düzeni bozulurdu.

Bu metne en uygun ayet aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor
musunuz?”

(Zâriyât suresi, 20-21. ayetler.)

B) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre
indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz...”

(Mü’minûn suresi, 18. ayet.)

C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar ol-
saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

D) “Her toplumun belirli bir eceli vardır.”

(A’râf suresi, 34. ayet.)

2. “Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan do-
kuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yer-
yüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle
yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu
hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yav-
rusundan sakınır.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Canlıların merhametinin kaynağı Allah’ın rahme-
tidir.

B) Allah, inanan veya inanmayan herkese merha-
met eder.

C) Merhamet, her canlının doğasında var olan bir
duygudur.

D) İnsan yalnızca Allah’ın izin verdiği kadar merha-
met edebilir.
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3. 
10 yaşında olan Burak, ramazan ayının oruç ayı olduğunu okulda öğrenmiştir. Eve gittiğinde herkes gibi kendisinin de 
ramazan ayında oruç tutmak istediğini ailesine söylemiştir. Babası, orucun henüz kendisine farz olmadığını ancak is-
terse elbette oruç tutabileceğini söylemiştir.

Buna göre Burak’a orucun farz olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erkek olması

B) İlkokul öğrencisi olması

C) Ergenlik çağına ulaşmamış olması

D) Zengin sayılabilecek ölçüde mal varlığına sahip olmaması

4. “…İçinden yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabb’ini an. Sakın umursamaz kim-
selerden olma.”

(A’râf suresi, 205. ayet.)

Bu ayette dua ile ilgili aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Dua adabı

B) Duanın anlamı

C) Duanın fazileti

D) Dua yapılacak mekân

5. Hava sıcak terlerim

Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam

Sizleri de beklerim

Bu mâni ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?

A) İmsak B) Sahur C) Teravih D) İftar
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6. Son zamanlarda işleri yolunda gitmeyen Osman Bey, borçlarını ödemekte zorlanmaktaydı. Osman Bey, Allah’a dua
etmeyi ihmal etmemekte ve dualarında sık sık “Allah’ım sen her şeye kadirsin, borçlarımı ödemekte bana kolaylık
ver.’’ ifadesini kullanmaktaydı.

Bu metinde altı çizili bölümle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Allah’ın her şeye gücünün yettiğine

B) Allah’ın her duaya karşılık verdiğine

C) Allah’ın her şeyi gördüğü ve bildiğine

D) Allah’ın her kuluna karşı bağışlayıcı olduğuna

7. “...Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim her şeyi kaplar. Rahmetimi (ahirette) Allah’a karşı gelmekten

korunan, zekât veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim.’’

(A’râf suresi, 156. ayet.)

Bu ayetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Besmelede geçen Allah’ın isimlerinin yansımalarından bahsedilmiştir.

B) I numaralı ifade, Allah’ın Semi isminin yansımasıdır.

C) II numaralı ifade, Allah’ın Rahman isminin yansımasıdır.

D) III numaralı ifade, Allah’ın Rahîm isminin yansımasıdır.

I II

III
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8. Ramazanlar, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği seçkin zaman dilimlerindendir. Bu
ayda Müslümanlar ibadet etmenin sevabına ulaşırken bir yandan da farklı etkinliklerle bu ibadeti coşkulu ve mut-
luluk verici bir sürece dönüştürürler. Ramazan akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan teravih namazları da bu
şölene fırsat veren en önemli anlardan biridir. Bu ayda her gün mahalle sakinlerinden maddi durumu elverişli olan
bir komşu, daha önceden hazırlattığı ya da sipariş ettiği tatlı, dondurma, çikolata ya da ramazan şerbeti gibi her-
hangi bir ikramlığı teravih cemaati camiden çıkarken cemaate karşılıksız olarak sunar. Yaşlısı genci, kadını erkeği
ile teravih namazının hemen ardından gelen bu sürpriz herkesin bayram hissi yaşamasına vesile olur. Böylece bir
sonraki teravihin gelişi iple çekilir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ramazan ayları, birlikte ibadet etme aylarıdır.

B) Teravihler, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlardır.

C) Milletimiz, ibadetleri daha da güzelleştiren geleneklere sahiptir.

D) Ramazan akşamları, zenginlere gösteriş yapma imkânı sunan zamanlardır.

9. 
İlim “Bir şeyi dilediği zaman onun emri, o şeye 

ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”
(Yâsîn suresi, 82. ayet.)

“...O, karada ve denizde ne varsa bilir; onun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez...”

(En’âm suresi, 59. ayet.)

“...Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir...”
(Enfâl suresi, 75. ayet.)

Rahîm

Semi

Kadir

Bu tabloda Allah’ın sıfatlarıyla ayetler eşleştiril-
diğinde hangi sıfat dışta kalır?

A) İlim B) Rahîm

C) Semi D) Kadir

10. I. Vakti gelince orucu usulüne göre açmaya yani
orucu sonlandırmaya ---- adı verilir.

II. Süresi içinde kişinin kendini oruç yasaklarına
karşı tutmasına ---- denir.

III. Oruca hazırlık amacıyla gece yenilen yemeğe
---- denir.

Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I II III
A) sahur imsak iftar

B) iftar imsak sahur

C) imsak iftar sahur

D) iftar sahur imsak


