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1
“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun
yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”
(Hadis-i Şerif)
Bu hadisteki ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kadere razı olmak
B) Meslek sahibi olmak
C) Çalışarak kazanmak
D) Allah’a tevekkül etmek
2.
Evrendeki hayat, Allah’ın koyduğu düzen
ve ölçü içerisinde devam eder.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi
desteklemektedir?
A) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin... “
(Mülk Suresi, 3. ayet)
B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”
(Bakara Suresi, 256. ayet)
C) “Onlar için büyük bir bağışlanma ve rızık
vardır...”
(Sebe , 4. ayet)
D) “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara
iyilik yap...” (Kasas Suresi, 77. ayet)
3.
“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak
kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış
olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını
yüklenmez...”(İsra, 15. ayet)
Bu ayeti kavrayan bir kişiden aşağıdakilerden
hangisi beklenmez?
A) Sorumluluğunun bilincinde olması
B) Doğru ve güzel davranışlar sergilemesi
C) Kötü ve çirkin davranışlardan kaçınması
D) Başına gelenlerden başkalarını sorumlu
tutması
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4.
Aşağıdakilerden hangisini insan kendi iradesi
ile elde eder?
A) Mesleğini
C) Cinsiyetini

B) Irkını
D) Rengini

5.
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat
sahibidir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi
O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. Kullar, O’nun diledikleri
dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar.
Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır.
Onları korumak O’na zor gelmez. O; yücedir,
büyüktür.”(Bakara, 255. ayet)
Bu ayetin (Ayete’l Kürsi) konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ramazan ayı ve orucun önemi
B) Hac ve kurbanın dinimizdeki yeri
C) Zekat ve sadakanın toplumsal değeri
D) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti
6.
“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından
başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride
görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam
verilecektir.” (Necm, 39-41. Ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileriyle
ilgilidir?
A) Ecel - Ömür
C) Emek - Rızık

B) Akıl - İrade
D) Hayır – Şer

7.
“Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır:
Aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan.”
(Hadis-i Şerif)
Bu hadiste verilmek istenen ana düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün insanlar eşit haklara sahiptir.
B) İnsan, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.
C) Allah, her varlık için belli bir kader belirlemiştir.
D) Sorumluluk; akıllı ve irade sahibi olmayı
gerektirir.

8.
I- İnsan, sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
II- Akıllı insan, davranışlarından sorumludur.
III- Özgürlük ile sorumluluk arasında ilişki
yoktur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve II

B) Yalnız III
D) I ve III

9.
Furkan: “Her toplumun belirlenmiş bir
eceli vardır. Ecelleri geldiğinde
onu ne bir an erteleyebilirler ne
de bir an öne alabilirler.” (A’raf, 34. ayet)
Yeşim: “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna
bakmazlar mı? ...”(Fatır, 44. ayet)
Ömer : “Bir toplum kendinde bulunan özellikleri
değiştirmedikçe Allah da onlarda bulunanı
değiştirmez. ” (Ra’d, 11. ayet)
Burcu: “Güneş ve ay bir hesaba göre
hareket etmektedir. Göğü Allah
yükseltti ve dengeyi O koydu.”
(Rahman, 5 ve 7. ayetler)
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin okuduğu ayet,
Allah’ın evrene koyduğu fiziksel yasalara örnektir?
A) Furkan
C) Ömer

11.
“...kararını verdiğin zaman artık Allah’a
güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri
sever.”(Âl-i İmran, 159. ayet)
Bu ayet, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
doğrudan ilgilidir?
A) Tevekkül
C) İbadet

B) Kaza
D) Ahlak

12.
İnsanın verdiği kararlar, yaptığı işler kendi
tercihidir. Bu nedenle insanların, başlarına
gelen olumsuzlukları kadere bağlayarak
sorumluluktan kaçmaları yanlıştır.
Bu paragrafta insanın hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Çalışkanlığı
C) Aceleciliği

B) Sorumluluğu
D) Fedakârlığı

13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin emek
ve rızık anlayışını yansıtmaz?
A) Nimetlerin israf edilmesi haram kılınmıştır.
B) İnsanın rızkını helal yoldan elde etmesi
gerekir.
C) İnsan çalışmasa da Allah onun rızkını verecektir.
D) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek
doğru değildir.

B) Yeşim
D) Burcu

10.
Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz,
Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz,
Karıncanın yükü, boyunu aşmaz,
Bunca dengelerin farkında mısın?
Cengiz Numanoğlu
Bu şiirin ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğanın dengesi korunmalıdır.
B) Verilen nimetlere şükredilmelidir.
C) Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır.
D) Her canlıya belli bir ömür verilmiştir.

14.
Murat Bey, kazancını manavlık yaparak
sağlamaktadır. Her gün dükkanını erkenden açıp
hazırlıklarını yaptıktan sonra bol kazanç için
dua etmektedir.
Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisi
çıkarılamaz?
A) Emek
C) Rızık

B) Tevekkül
D) Paylaşma

15.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrenin belirli
bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığına ilişkin
değildir?

17.
Öğretmenin öğrencilere yönelttiği
“Kaza nedir?” sorusunun doğru cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “... Kararını verdiğin zaman artık Allah’a
güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.
”(Ȃl-i İmrân suresi, 159. ayet)

A) Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde
programlamasıdır.
B) İnsanı tercih etmeye ve tercih ettiğini
gerçekleştirmeye yönlendiren güçtür.
C) Allah tarafından önceden planlanan olayların
zamanı gelince gerçekleşmesidir.
D) Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu
Allah’a bırakmaktır.

B) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur.
Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”
(Enbiyâ suresi, 33. ayet)
C) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.
Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete
hayat veririz...” (Zuhruf suresi, 11. ayet)
D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve
ırmaklar yaratan ve orada bütün meyveler
den çift çift yaratan O’dur.”
16.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi özgür irade
ile ilgilidir?
A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.”(Ankebut, 57. ayet)
B) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra
size bir ecel tayin edendir...”(En’am suresi, 2. ayet)
C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik.
İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet)
D) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir.
Bu üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.”
(Yasin suresi, 38. ayet)

18.
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal
yasalarla ilgili Kur’an ayetleri incelendiğinde,
yaratılıştaki ölçü ve düzenin mükemmelliğinin
vurgulandığı görülmektedir.
Bu gibi ayetler aşağıdaki kavramlardan
hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?
A) Kader
C) İrade

B) Tevekkül
D) İlim

19.
I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur
olur.
II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine
güvenmez.
III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.
IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece
ve gündüz oluşur.
Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden
hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

20.
Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre
dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera
gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını,
mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime
uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz
alarak Kur’an-ı Kerim’den bu durumu ifade eden bir
ayet okumuştur.
Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu
sayamazsınız...” (Nahl suresi, 18. ayet)
B) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardı- na
düşme...” (İsrâ suresi, 36. ayet)

23.
Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce
televizyonlarda görmeye alıştığımız bir haber vardır:
“Şimdi tevekkül ve dua vakti. Bu yüzden türbeler yine
doldu, taştı. Duvarlara yazılar yazıldı, ağaçlara bez
bağlandı. Anneler, babalar evlatları için dua ediyor.”
Röportajlarda ise: “Ne kadar çalıştın?” sorusuna,
başlar öne eğilerek mahcup cevaplar verilmektedir.
Bu da bize - - - - göstermektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) türbelerin İslam dinindeki önemini
B) batıl inançların endişeleri artırdığını
C) başarı için anne-baba duasının gerekliliğini

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8.
ayetler)
D) “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan
ancak Allah’tır.” (Zâriyât suresi, 58. ayet)
21.
Aşağıdakilerden hangisi “kader” ile ilgili en kapsamlı
açıklamadır?
A) Allah’ın insanları güçleri ölçüsünde sorumlu
tutmasıdır.
B) Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar her şeyin
zamanını, yerini ve özelliklerini önceden bilip takdir
etmesidir.
C) Allah’ın peygamberler göndererek nelerin iyi,
nelerin kötü olduğunu insanlara açıklamasıdır.
D) Allah’ın irade ve takdir ettiği şeylerin, yeri ve
zamanı gelince gerçekleşmesidir.
22.
“Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde
sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine,
yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...” (Bakara
suresi, 286. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan sınırsız bir irade sahibidir.
B) İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir.
C) İnsan davranışlarında özgür bırakılmıştır.
D) İnsan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur.

D) toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını
24.
- - - yasaları bilmek, insanların çevresindeki kişilerle
uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. İnsanların
birbirlerinin hak ve hukuklarına önem göstermelerini
ve zarar verici davranış- lardan kaçınmalarını
gerektirir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Fiziksel B) Biyolojik

C) Toplumsal D) Kimyasal

25.
Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için
çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve
Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla
karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil,
tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi,
tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a
dayanıp güvenendir.”
Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadetle meşgul olmaları
B) Tarıma karşı ilgisiz kalmaları
C) Rızkı Allah’ın yarattığına inanmaları
D) Pasif bir tevekkül anlayışını benimsemeleri

