
1. Normal şartlarda kutuplar ile ekvator arasındaki sı-

caklık farklı yaklaşık 100°C’dir. Bu sıcaklık farkı dağ-

ların var olmadığı düz bir yüzeyde meydana gelsey-

di çok büyük fırtınalar çıkabilir ve dünya yaşanmaz 

hale gelebilirdi. Yeryüzü bu sıcaklık farkının ortaya 

çıkarabileceği olası fırtınaları engelleyebilecek yük-

sek sıradağlarla donatılmıştır. Dolayısıyla Dünya in-

san ve diğer canlıların yaşaması için daha uygun ha-

le gelmiştir.

	 Metinde	verilen	durum	aşağıdakilerden	hangisi-

nin	bir	sonucudur?

A) İnsanın akıl ve irade sahibi bir varlık olmasının

B) Allah’ın evrene koyduğu düzen ve ölçünün

C) Evrende meydana gelen olaylara etki eden biyo-
lojik yasaların

D) Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının

3. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

 Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

 Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

 Zavallı dini çevirdin maskaraya!
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	 Verilen	dörtlükten	aşağıdaki	yargılardan	hangisi-

ne ulaşılamaz?

A) Dinimiz emek vermeyi ve gayret etmeyi teşvik et-
mektedir.

B) Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir.

C) İslam dininin tevekkül anlayışı kişinin elinden ge-
leni yapmasını gerektirir.

D) Gayret etmeden ve çabalamadan sonuç bekle-
mek dine uygun bir davranıştır.

4. Aşağıdaki	 öğrencilerden	 hangisi	 sadakanın	 bir	

çeşidi	olan	fıtır	sadakası	ile	ilgili	yanlış	bilgi	ver-

miştir?

Ramazan ayında bayramdan önce 
verilmesi gerekir.

Levent

Leyla

Lokman

Lale

Fitreyi zengin olan her Müslümanın 
vermesi gerekir.

Fitre için malın üzerinden bir yıl 
geçmesi şartı yoktur.

Fitre kişinin mutlaka yakınlarına 
vermesi gereken bir sadaka türüdür.

A)

B)

C)

D)

2. İnsanın akıllı olması onun davranışlarını seçebilme-

sini yani irade sahibi olmasını sağlamıştır. Ancak in-

sanın iradesi sınırlıdır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	insan	

iradesinin	sınırlı	olduğu	vurgulanmaktadır?

A) “Sizler ancak Rabb’inizin dilemesi (izin vermesi) 
sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz…” 

(İnsan suresi, 30. ayet)

B) “Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mü-
kellef kılar…”

(Bakara suresi, 286. ayet)

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

D) “… Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” 

(Nahl suresi, 93. ayet)
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5. 
Hacı adaylarının abdest alarak hac-

ca niyet ettikleri, ihrama girdikleri ve 

ihram yasakların başladığı sınırlara 

ne ad verilir?

	 Serkan	Öğretmen’in	sorusunun	cevabı	hangi	se-

çenekte	doğru	verilmiştir?

A) Telbiye B) Müzdelife

C) Mikat D) Mescid-i Haram

6. Hz.	Muhammed’in	(sav.)

 I.  İnsanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına 

göre davranmaması

 II.  Hicret ederken, kendisine bırakılan emanetleri 

sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi görev-

lendirmesi

 III.  Hicretten sonra Medine’de inşa ettirdiği mesci-

din yanında “suffe” adı verilen bir bölüm yaptır-

mış olması

 IV.  Zeyd bin Sabit’ten İbranice öğrenmesini istemesi

	 gibi	davranışlarından	hangileri	onun	bilgiye	önem	

verdiğini	göstermektedir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

7. Hz. Peygamber (sav.), Mekke’den Medine’ye hicret 

ederken Hz. Ebubekir ile Sevr Mağarası’nda gizlendik-

leri sırada, müşrikler mağaranın girişine kadar gelmiş-

lerdi. O, hiç panik yapmamış, endişelenmemiş, bu du-

rumdan endişe duyan arkadaşı Hz. Ebubekir’e; “... Üzül-

me çünkü Allah bizimle beraberdir…” demiştir.

	 Bu	olay	Hz.	Muhammed’in	(sav.)	hangi	özelliğini	

ön	plana	çıkarmaktadır?

A) Affedici oluşu

B) Cesaretli oluşu

C) Danışarak hareket etmesi

D) Her zaman hakkı gözetmesi

8. Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	konusu	yönüyle	fark-

lıdır?

A) “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düş-
me. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi on-
dan sorumludur.” 

(İsrâ suresi, 36. ayet)

B) (Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini dü-
şünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indir-
dik.” 

(Sad suresi, 29. ayet)

C) “...Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) ye-
mişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kı-
larız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum 
için ibretler vardır.” 

(Ra’d suresi, 4. ayet)

D) “… Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” 
(Zümer suresi, 9. ayet)

9. İslam	dininin	zararlı	alışkanlıkları	yasaklamasının	

nedenleri	arasında	aşağıdakilerden	hangisi	gös-

terilemez?

A) Zararlı maddelerin insanın aklını ve iradesini kul-
lanmasını engellemesi

B) İslamın canı, nesli, malı ve dini korumayı esas al-
ması ve bu değerleri korumayı amaçlaması

C) Zararlı alışkanlıklarının ticaretinden ekonomik ka-
zanç elde edilmesi

D) Zararlı alışkanlıkların hem bireye hem de topluma 
olumsuz etkilerinin olması

10. Kötü alışkanlıklardan korunabilmek için aileye ve bi-

reye bazı görevler düşmektedir. (I) Örneğin, anne ve 

baba, çocuklarına iyi örnek olmalıdır. (II) Aile içinde 

çocuklar, her türlü sıkıntısını ve problemlerini önce-

likle anne ve babalarına anlatabilmelidirler. (III) Aile-

ler, çocuklarıyla ilgilenmelidir. (IV) Anne-baba çocu-

ğun yanlış bir davranışını gördüğünde onu sert bir 

şekilde uyarmalıdırlar.

	 Metinde	 verilen	 numaralandırılmış	 ifadelerden	

hangisinde	yanlış	bilgi	verilmiştir?

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