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“Rabb’in bal arısına: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva
edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da Rabb’inin işlemen için gösterdiği
yollardan yürü’ diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde
bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.”
(Nahl suresi, 68-69. ayetler)

Bu tablodaki ayette aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?
A) İnsanlara yararı olan değerli besinler

B) Doğada insanların ders çıkarması gereken durumlar

C) Allah’ın (c.c.) vahyinden her milletin haberdar edilmesi

D) Öğüt vermede insanların örnek davranışlarından çok hayvanların çabalarının daha etkili olması

4. Her toplumda birçok sorunla yüzleşilir. Bunlardan biri de suç işleyen çocukların varlığıdır. Çocukları bu davranışlara iten farklı
farklı nedenler vardır. Çocukların suç işlemesinde ailenin, eğitimin, arkadaş çevresinin ve içinde bulunulan ortamın etkisi büyüktür. Ülkemizde çocukları korumak için tedbirler alınmış, toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmış fakat çocuk suçları tamamen engellenememiştir. Suç işleyen çocuklara cezalar öngörülmüş ancak küçük bir çocuğa kanunen yetişkinler gibi cezalar verilmemiştir. Bunun nedeni olarak çocukların düşünme, anlama ve kavrama gücü bakımından tam bir olgunlukta
olmaması, davranışlarını bilinçli bir şekilde kontrol edememesi gösterilmektedir.
Bu metne göre küçük bir çocuğa yetişkinler gibi ceza verilmemesinin sebepleri arasında;
  I. Akran baskısından kurtulamaması
II. Anne ve babasının gözetiminde yaşaması
III. Akıl ve iradesinin yeterli olgunlukta olmaması
hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız III.

YAYINLARI

B) I ve II.

C) II ve III.
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D) I, II ve III.
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9. Mısır kralı Firavun Hz. İbrahim’in (a.s.) soyundan gelen

7.

İsrailoğullarına türlü türlü işkenceler yapıyor, zulmediyordu. Bir gece saltanatının yeni doğan bir çocuk tarafından yıkılacağını anımsatan rüya gördü. Gördüğü bir
rüya onun dünyasını kararttı. Bu sebeple bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Hz. Musa (a.s.) bu dönemde dünyaya gelmişti. Allah (c.c.) Hz. Musa’nın (a.s.)
annesine “...Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz
onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden
biri yapacağız...” (Kasas suresi, 7. ayet) diye vahyetti. Bu
vahye uyan anne, yeni dünyaya gelmiş yavursunu askerlerden korumak için nehre bıraktı.

Varlığın sırları saklı, bende;
Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne de ben. Bizimki perde arkasında dedi-kodu, Bir
indi mi perde, ne sen kalırsın,
ne de ben.

Ömer Hayyam
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Yukarıdaki söylemde aşağıdakilerden hangisine vurgu vardır?
A) Rahmet

B) Tevekkül

C) Ecel

D) Rızık

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Eski Mısır’da katliamların olduğuna

B) Hz. Musa’nın (a.s.) annesinin Yüce Allah’a tevekkülüne
C) İsrailoğullarının tarihin bir döneminde baskı ve eziyet
gördüğüne

D) Hz. Musa’nın (a.s.) İsrailoğullarını özgürlüğüne kavuşturma mücadelesine

8. Güneş, Dünya, Ay, yıldızlar ve gezegenlerin varlıığı bir

gün son bulacaktır. Onlar için de Allah’ın (c.c.) takdir ettiği bir ecel vardır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de dile getirilmiştir.

10.

Bu metindeki düşünceyi desteklemek için aşağıdaki
ayetlerden hangisi kullanılabilir?

A) “Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (Güneş) ve nurlu bir Ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.” (Furkân suresi, 61. ayet)

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
O daima diridir (Hayy’dır), bütün varlığın
idaresini yürütendir (Kayyum). O’nu ne uyuklama
tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa
hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat
edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde
ve arkalarında ne varsa hepsini bilir...”

B) “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı,
Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah’ın takdiridir.” (En’âm suresi, 96. ayet)

C) “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır,
Rabb’inizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp
da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.” (Fâtır suresi, 13. ayet)

Yukarıda Ayet el-Kürsi’nin bir bölümüne yer verilmiştir.
Bu bölümünden;

  I. Allah (c.c.) bir ve tektir.

II. Allah (c.c.), evrenin işleyişini kontrol eder.

D) “Güneş’e ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, Güneş’i
takip ettiğinde Ay’a, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina
edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham
edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan
etmiştir.” (Şems suresi, 2. ayet)

YAYINLARI

III. Allah (c.c.), insanı yaratıp ona çeşitli özellikler vermiştir.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
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A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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3. Aşağıda uğur böceğinin yaşam döngüsüne yer verilmiştir. Kelebeğin yaşam döngüsüne çok benzer. Kelebek gibi uğur bö-
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ceğinin de yaşam döngüsü dört aşamada tamamlanır, yumurta, larva, pupa ve yetişkin uğur böceği.

Bu döngünün;
  I. Fiziksel

II. Biyolojik

III. Toplumsal

yasalarından hangileriyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4. Medyenlilerin küçümsemelerine, dışlamalarına ve tehditlerine rağmen Hz. Şuayb (a.s.) tebliğinden vazgeçmemiştir. Medyenlileri bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye, ölçü ve tartıda yaptıkları hilelerden vazgeçip ticaretlerinde haksever olmaya davet
etmiştir.
Hz. Şuayb’ın (a.s.) bu davetindeki değerlere aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgu yoktur?

A) “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)
B) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler
de.” (Zümer suresi, 61. ayet)
C) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O,
düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)
D) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.” (Bakara suresi, 21. ayet)

YAYINLARI
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7. Aşağıda Kerem Bey’in hata yapan birine karşı yaptığı

9. İslam dini, insanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından kur-

açıklamaya yer verilmiştir.

tarıp dayanışmanın verdiği mutluluğa ulaştırmak ister.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bu amaçla yaptığı uygulamalarından olamaz?

Allah (c.c.) insana tercihlerini doğru bir şekilde yapması
için rehber olmak üzere peygamberler ve ilahi kitaplar
göndermiştir. Bütün bu imkânları insana bahşeden Yüce Allah, onun seçimlerini de
özgür iradesine bırakmıştır.

A) Bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik etmesi
B) Her insanın Allah’ın (c.c.) rahmetinin sonucu olarak
varlığını devam ettirdiğini vurgulaması
C) Müslümanlara paylaşma ve yardımlaşma konusunda yol göstermesi
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D) Herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye etmesi

Kerem Bey’in bu uyarısından sonra hata yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?

10. Aşağıda zekât oranı aynı olan maddi unsurlar eşleştirilmiştir.

A) Kader mahkumuyum, ne yapsam boş.

I.

B) İrademi doğru şekilde kullanmam gerekir.

C) Bundan böyle akla uygun gerçekçi çözümler üretmeye önem vermeliyim.
D) Yaptığım yanlışın sorumlusu benim, bunu düzeltmek
için daha fazla gayret etmem gerektiğini biliyorum.

Altın

Gümüş

Koyun

Keçi

Deve

Sığır

II.

8.

“...O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni
olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne
varsa hepsini bilir...”
(Bakara suresi 255)

III.

Yukarıda Ayet el-Kürsi’nin bir bölümüne yer verilmiştir.

Bu ayetten Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Her şeyin sahibidir.
B) İnsanların en gizli hâllerinin bile farkındadır.

Bunlardan hangilerinde hata yapılmıştır?

C) Kötülük ve felaketlere karşı insanları korur.
D) Ahirette onayı olmaksızın hiçbir insan bağışlanmayacaktır.

YAYINLARI
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A) Yalnız III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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3.

Yukarıda Lizbon Katedrali’nin avlu duvarında bir peygamberin hayatından kesit sahnelenmiştir. Bu kesitte askerler, hizmetçiler, nehir, sepet içinde bir bebek ve şehrin önde gelen bir kadını yer almaktadır. Nehirden kurtarılan bebek bu kadına teslim edilmektedir.
Buna göre Lizbon Katedrali’nin avlu duvarında aşağıdaki peygamberlerden hangisine yer verildiği söylenebilir?
A) Hz. Musa (a.s.)

B) Hz. İsa (a.s.)

C) Hz. İbrahim (a.s.)

D) Hz. Harun (a.s.)

4.

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın
bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslümanın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter.”

(Müslim, Birr, 58)

Bu tablodaki hadisle sağlanılmak istenenler arasında;
I. Yardımlaşmak
II. Birlik ve beraberlik
III. Gereksinimleri konusunda başkasına destek olmak
hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız II.

YAYINLARI

B) I ve II.

C) II ve III.
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D) I, II ve III.
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9. Dünya üzerindeki her insan ve Müslüman zengin değil-

7.

dir. Topluma baktığımızda onu oluşturan fertlerin gelir
düzeylerinin birbirinden farklı olduğu görülür. İslam dini
gelir düzeyleri farklı bu insanlar arasında denge kurmak
ister. Bundan dolayı zenginlerin ve fakirlerin elinden geldiğince başkasına iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine
yardım etmesini emreder. Bundan dolayı durumu uygun
olan Müslüman bireylerin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak
için sahip olduğu mallardan Yüce Allah’ın emrettiği şekilde harcama yapması, bağışta bulunması sorumluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bu metindeki temel vurgu aşağıdaki yargıların hangisinde ifade edilmiştir?
A) İslamiyet zengin sayılmanın ölçülerini belirlemiştir.
B) Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak ibadetlerin en
üstünüdür.

Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında dönerek hareket eder. Bu hareketler dolayısıyla gece, gündüz ve yukarıda gösterilen mevsimler düzenli
bir şekilde oluşur.

C) İslamiyet, yardımlaşmayı toplumun geneline yaymayı amaçlar.
D) Yardım yapılırken dikkat edilmesi gereken konular
önemsenmelidir.

Bu durum;

I. Evrende bir sistem vardır.

II. Yaratılışta tesadüflere yer yoktur.

10. Aşağıda mitoz geçiren bir hücrenin hayat döngüsü veril-

III. İnançlar bilimsel değerlerin kaynağıdır.

miştir.

yargılarından hangilerinin göstergesi kabul edilebilir?

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

8. İslamiyet’e göre zenginlerin mallarında yoksul ve muhtaç kimselerin payı vardır.
Bu düşünceye;

I. “Onların mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.”
(Zâriyât suresi, 19. ayet)

II. “Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun
ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden
önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın (infak edin)...” (Bakara suresi, 254. ayet)

Bu döngünün Allah’ın (c.c.) evrene yerleştirdiği;

III. “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabb’im! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak
verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.” (Münâfikûn suresi, 10. ayet)

I. Fiziksel

II. Biyolojik
III. Toplumsal

ayetlerinden hangilerinden ulaşılır?

yasalarından hangileri sayesinde gerçekleştiği söylenebilir?

A) Yalnız I.		

B) I ve II.

A) Yalnız II.		

B) I ve III.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

YAYINLARI
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3.

Bir gazetede yukarıdaki görselin altında şu bilgilere yer verilmiştir: Bitcoin’in yasal hâle gelmesine tepki gösteren binlerce kişi
El Salvador’da sokaklara döküldü. Başkan, kripto para biriminin yurt dışında çalışan El Salvadorluların eve para göndermelerine yardımcı olacağını söyledi. Ancak göstericiler, bunun yoksul Latin Amerika ülkesine istikrarsızlık ve enflasyon getireceğinden korkuyorlar. Bazı protestocular yepyeni bir Bitcoin makinesini ateşe verirken, diğerleri “Diktatör Başkan” sloganları attı.
Bu haberde vurgulanan eylem;
I. Biyolojik

II. Toplumsal

III. Fiziksel

yasalarından hangileri kapsamında gösterilebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Bu nedenle de tercihlerinde özgürdür. İnsanlar tercihleri sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Kur’an-ı Kerim’de insanların yaptıklarının karşılığını bulacaklarına vurgu bulunmaktadır.
Bu vurgunun yer aldığı ayetler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) “Onlara, Allah katından ellerinde bulunan Kitabı (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah’ın Kitabı’nı (Tevrat’ı) arkalarına attılar.” (Bakara suresi, 101. ayet)
B) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir...” (Fussilet suresi, 46. ayet)
C) “Sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler
vardır.” (Câsiye suresi, 4. ayet)
D) “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara suresi, 3. ayet)

YAYINLARI
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7.

9.
“Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını)
eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helal kazanç sizin için
daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.”
(Hûd suresi, 85-86. ayetler)
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Yukarıdaki tabloda bulunan ayetlerde Hz. Şuayb’ın (a.s.)
Medyen halkına yaptığı öğütlere yer verilmiştir.

Bu ayetlere göre Medyen halkında aşağıdakilerden
hangisinin bulunduğu söylenemez?

Yukarıdaki uyarı levhasında insanların kullanmaması gereken unsurlara dikkat çekilmiştir. Bu unsurlar insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

A) Haksızlık yapmak
B) Hile yapmak

C) Fitne çıkarmak

Bu levhanın öncelikle aşağıdakilerden hangisini korumaya yönelik hazırlandığı söylenebilir?

D) İstişaresiz iş yapmak

A) Malı		

B) Canı

C) Dini		

D) Nesli

10.

8. Allah’ın (c.c.) üstün özelliklerle yarattığı insan maddi ve
manevi yönü olan bir varlıktır. Maddi yönüyle beslenme,
giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın,
manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi gereksinimleri bulunmaktadır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır.
Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı fıtridir. İnsanda her
zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, O’na sığınma
ve O’ndan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın bu isteklerini en güzel şekilde karşılayan da dindir.
Bu metinden;

I. Din duygusu insan doğasının bir parçasıdır.

Yukarıda, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık
sağlanması için başkasına para veren bir kişi gösterilmektedir. Bu davranış İslam dini tarafından yasaklanmıştır.

II. Din anlayışı zaman içinde değişen bir özellik taşır.
III. Manen açlık yaşayan bir insanı madden doyurmak
mümkün değildir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Bu yasağın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.		

B) I ve II.

A) Dinin korunması		

B) Canın korunmsaı

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

C) Malın korunmsaı		

D) Neslin korunmsaı

YAYINLARI
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3.

Ülkemizin gözde kurumlarından olan Kızılay’ın internet sitesinde yukarıdaki fotoğrafın altında şu bilgilere yer verilmiştir: Milli Ağaçlandırma seferberliği bu yıl da toplumda büyük yankı buldu. Yazın Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen yangınların ardından kolları sıvayan Kızılaycılar, farklı noktalarda binlerce fidanın dikimini gerçekleştirdi. (Kaynak: https://www.
kizilay.org.tr/Haber/KurumsalHaberDetay/6373)
Bu görsel ve bilgilere göre Kızılay’ın aşağıdakilerden hangisini yerine getirdiği söylenemez?
A) Adaleti sağlamak

B) Yardımlaşmak

C) Dayanışmak

4.

D) Toplumsal sorumluluk

5. Zekât ibadetine İslamiyet’te önem verilir. Bu ibadetin bireysel ve toplumsal olarak pek çok yararı vardır. Zekât  
veren Müslümanlar bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan kurtulur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe hakkıyla
iman etmiş sayılmaz.” (Buhârî, Îmân, 7) hadisinde belirtilen gerçek imanı elde etmiş ve onun verdiği manevi hazzı yaşamış olur. Ayrıca sahip olduğu malların şükrünü yerine getirerek Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanır. Bu
mallarda hakkı olan ihtiyaç sahiplerinin haklarını ödediği için malı temizlenir ve çoğalır. Çevresindekilere yararlı davranışları bulunduğundan herkes tarafından sevilir.

Yukarıda Selim Bey’in sahip olduğu üç külçe altın gösterilmektedir. Her külçe 200 gramdır.

Bu bilgilere göre zekât ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buna göre Selim Bey’in kaç gram altını zekât olarak
vermesi gerekir?

A) Manevi kazanımlar sağlar.

A) 5 gram

B) 15 gram

C) Cennetle ödüllendirilen bir ibadettir.

C) 20 gram

D) 25 gram

D) Allah’ın (c.c.) hoşnutluğuna sebep olur.

YAYINLARI

B) İnsan davranışlarını olumlu etkiler.
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8.

İslam dininde yukarıdakine benzer davranışlarda bulunmak yanlıştır. Türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak; bir yatırın mezar taşına mum yakıp, dilek tutmak hurafe kabul edilir.

Bu metindeki açıklamaların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Malın korunması

B) Neslin korunması

C) Canın korunması

9. Hz. Yusuf’un (a.s.) annesi, kardeşi Bünyamin’i dünya-

10. İnsan, tevhit inancını benimsemeye yatkın olarak var ol-

ya getirirken hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Hz. Yusuf
(a.s.) ve Bünyamin annesiz olarak büyümüşlerdi. Anne
ilgisinden ve sevgisinden mahrum büyüyen bu iki kardeşe Hz. Yakup (a.s.) daha çok özen gösteriyor, onları
çok seviyordu. Hz. Yusuf’un (a.s.) ağabeyleri, babalarının Yusuf’a (a.s.) gösterdiği ilgiyi kıskanıyorlardı. Bu durumdan dolayı ondan nefret ediyorlardı. Hz. Yusuf (a.s.)
kardeşlerinden daha olgun bir karaktere sahipti ve ağabeylerinin bu davranışlarına karşın onların hepsine saygı gösteriyordu.

muştur.

Bu düşünce aşağıdaki hadislerin hangisiyle desteklenebilir?
A) “Ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil kolaylaştırılmış
Haniflikle gönderildim.” (Ahmed b. Hanbel, V, 266)
B) “ Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (tek olan Allah’a inanma eğiliminde) doğar...” (Buhârî, Cenâiz,
92)

C) “Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır.” (Tirmizî, Kıyamet, 25)

Bu metinde;

  I. Haset etmek

D) “Acele etmedikçe her birinizin duası kabul edilir. Bu
sebeple (acelecilik yüzünden) insan, dua ettim de kabul olunmadı der.” (Muvattâ, Kur’an, 29)

II. Kibirli davranmak
III. Gıybet etmek
hangilerine örnek anlatıma yer verilmiştir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

YAYINLARI

D) Dinin korunması
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3. Aşağıda küllî irade ve cüzî irade içerdiği anlama göre diyagramlarla gösterilmiştir.
I.

II.

Küllî irade

Cüzî irade

Küllî irade
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Cüzî irade

III.

IV.

Küllî irade

Küllî irade

Cüzî irade

Cüzî irade

Buna göre hangi diyagram doğrudur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

4.

Bu görsellerde aşağıdakilerden hangisine özgü bir durum yoktur?
A) Adaletli davranma

YAYINLARI

B) Yardımlaşma

C) Sosyal dayanışma
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7. Yüce Allah, akan suya bırakılan Hz. Musa’yı (a.s.) koru-

9. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılının

muş ve annesini ona süt anne olarak kavuşturmuştur.
Kur’an-ı Kerim’de, bu olay şöyle anlatılmaktadır: “Biz önceden onun, başka sütanneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, ‘Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?’
dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah’ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye
onu annesine geri verdik; fakat oradakilerin çoğu bunu
bilmiyorlardı.” (Kasas suresi, 12-13. ayetler)

Eylül ayında 26 kadının hayatına son verildiğini, 19 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu açıklaması sonrasında Ayşe aşağıdaki posteri hazırlamıştır.
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Bu metinden Hz. Musa (a.s.) peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Annesine karşı saygıda kusur etmemiştir.

B) Bebeklik döneminde annesiyle olan ayrılığı uzun sürmemiştir.

C) Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için özenle
davranmıştır.

D) Çocukken diğer yaşıtlarından daha mutlu ve refah
içinde yaşamıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Ayşe’nin bu çabasını
destekler özelliktedir?
A) “(Müslümanlar) İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık
ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından
korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır).” (Duhân
suresi, 56. ayet)

8.

B) “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile!...” (Nisâ suresi, 78. ayet)

“(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder
ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fatiha suresi, 4. ayet)

C) “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel
tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran)
O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır...” (En’âm suresi, 60. ayet)

D) “...Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” (Mâide suresi, 13.
ayet)

Bu tabloda verilen ayeti en uygun açıklayan metin
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlara karşı her zaman alçak gönüllü olmuştur. Kendisini asla diğer insanlardan üstün görmemiş, hatta onlardan daha mütevazı
bir hayat yaşamıştır.

10. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de çarşıda dolaşırken bir

B) İnsan, hayatın her aşamasında sabır gerektiren bazı
zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklarla kararlı bir şekilde
mücadele etmeli ve içinde bulunulan olumsuz durumu aşmaya gayret göstermelidir.

dükkanda elini buğday çuvalına daldırmış ve altının ıslak, üstünün ise kuru olduğunu görmüştür. Bunun üzerine “Bizi aldatan bizden değildir.” demiştir.
Bu hadisle yapılan uyarılar arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?

C) İslam dininde Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanılması istenirken O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak
ve yalnızca O’na ibadet etmek; ancak O’ndan destek istemek emredilir.

A) Hile yapma.
B) Cömert ol.

D) Allah (c.c.), Hz. Peygamber’e iyiliği ve affetmeyi ilke
edinmesini emretmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de
daima bu ilkeye uygun yaşamıştır.

YAYINLARI

C) Kimseyi aldatma.
D) Çıkarların için başkalarını kandırma.
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3.

Türk toplumu savaşın bulunduğu coğrafyalardan kaçan halklara yukarıda gösterildiği gibi kucak açmış onları kurduğu cadırlarda ağırlamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yansıması olarak gösterilebilir?
A) Akrabalık bağlarının

B) İnfak kültürünün

C) Adaletli olmanın

D) Emin bir toplum olmanın

4.

Otuz sığırım vardı, dinî sorumluluğumu yerine getirmek için
iki yaşında bir buzağıyı ihtiyacı olan birine verdim.

Mehmet Dayı

Evleri doğalgaz patlaması sonucu yanan komşuma kendi
evimde bulunan oturma takımını hediye ettim.

Hüseyin Amca

Uzun yıllar yurt dışında çalıştım. Ülkeme kesin dönüş yaptıktan sonra emekli maaşımı LÖSEV’e bağışladım.
Nesrin Teyze
Yukarıdaki söylemlere göre hangilerinin zekât verdiği söylenebilir?
A) Nesrin Teyzenin

YAYINLARI

B) Hüseyin Amca’nın

C) Mehmet Dayı’nın
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D) Mehmet Dayı ve Nesrin Teyze’nin

DENEME - 7

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) en zor ve sıkıntılı anlarında bi-

9. Bedir Savaşı zaferle sonuçlandığında Hz. Muhammed’e

le cesaretinden bir şey kaybetmemiştir. Mekkeli müşriklerin İslam’ın yayılmasına engel olma gayretlerine hatta
Taif’te müşrikler tarafından taşlanarak şehirden uzaklaştırılmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun inanç
ve âdetlerinin yanlış olduğunu cesaretle söylemiştir. Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) bu kararlılığı karşısında yaptıkları
baskıların işe yaramadığını gören müşrikler Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kendilerince ret edilemeyecek teklifler sunmuşlardır. Allah Resulü “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem...” (İbn Hişam,
es-Sîre, C 1, s. 10) diyerek cesaretini ve kararlılığını ortaya koymuştur.

(s.a.v.) esirler getirildi. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bu esirler hakkında ne diyorsunuz?” diye sorarak ashabıyla istişare etti. Bu istişare sonucunda Hz. Ebu Bekir’in (r.a.)
görüşü benimsendi. Okuma yazma bilen esirler on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest
bırakıldı.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi öne çıkmaktaedır?
A) Affedicilik
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B) Doğruluk
C) Danışarak iş yapmak

Bu parçadan Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili;

D) Merhametli davranmak

I. Hayatının her döneminde istişareye önem vermiştir.

II. Merhametli olması diğer duygularından ağır basmıştır.

III. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kendine güven duymuştur.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10. Aslı, “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın hayatına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.” (İsrâ suresi, 31. ayet)
ayetinden etkilenerek kürtaja karşı duyarlılık oluşturmak
için aşağıdaki uyarı levhasını yapmıştır.

8. İslamiyet’e göre insan yaşamı kutsaldır. Dinimize göre bir

canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir
erdemdir. Bir cana kıymak ise bütün insanlığı öldürmek
kadar büyük bir günah olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “...Kim
bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur.
Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” (Mâide suresi, 32. ayet)
Bu metinden İslam diniyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan hayatını mukaddes kabul etmiştir.
B) Başkalarının yaşam hakkını koruma konusunda duyarlı ilkeler koyar.

Aslı’nın bu çabası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

C) İnsanların belli kutsallara göre defnedilmesi gerektiğini öğütler.
D) Haksızlıkla bir cana kıyan kişinin en büyük cürümlerden birini işlediğini savunur.

YAYINLARI
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“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir (düzenlemesidir).
Ay’ın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş
kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
(Yasin suresi, 37-40. ayetler)

Bu posterdeki ayetler Allah’ın (c.c.) evrene yerleştirdiği;
I. Fiziksel

II. Toplumsal

III. Biyolojik

yasalarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4.

“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.
Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya
ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır... “

Yukarıdaki hadisin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenmek

YAYINLARI

B) Tebliğ

C) Yardımlaşmak
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7. On yaşından itibaren Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanında

9. Müslüman olmadan önce İslam dininin yayılmasını ön-

kalmış olan Hz. Enes bin Malik (r.a.), Peygamberimizden bir defa bile azar işitmediğini söylemiştir Resulullah bir gün Hz. Enes’i (r.a.) bir iş için gönderir. Hz. Enes
(r.a.), sokakta oynayan çocukları görünce oyuna katılır.
Aradan epey zaman geçtiği hâlde gelmeyince Resulullah bakmaya çıkar. Onun, çocukların içinde oynadığını
görür, arkasından yavaşça gelir ve ensesinden tutar. Hz.
Enes (r.a.) endişelenir ancak Peygamberimiz gülümseyerek “Enesciğim, sana söylediğim yere gittin mi? diye
sorar. Enes, “Hemen gidiyorum ey Allah’ın Resulü” diyerek oradan ayrılır.

lemek için Hz. Muhammed (s.a.v.) ile en çok mücadele
eden Ebu Süfyan, ticaret için gittiği Suriye’de Bizans İmparatoru Herakliyus’un Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki soruları karşısında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asil
bir aileden geldiğini, hiç yalan söylemediğini ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en belirgin özelliklerinin doğruluk, iffet, ahde vefa ve emanete riayet olduğunu samimiyetle
ifade etmiştir.

Bu metin doğrultusunda Hz. Muhammed’le (s.a.v.)
ilgili;

A) Güvenilir bir insandır.
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Bu metinden Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

B) Dürüstlüğüyle tanınmıştır.

I. Affedici olmuştur.

C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı ile tanınmıştır.

II. İnsanlara değer vermiştir.

D) Kendisine inanmayanlar tarafından takdir edilmiştir.

III. İstişare etmeksizin kararlar almamıştır.

yargılarından hangileri kullanılamaz?
A) Yalnız III.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10.

8. Allah (c.c.), insanlara akıl, düşünme ve seçim yapabilme

• “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı,
fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder...”
(Nahl suresi, 90. ayet)
• “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...”
(Bakara suresi, 285. ayet)
• “Göklerde ve yerde olanların, Güneş, Ay,
yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve
insanların birçoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun?...” (Hac suresi, 18. ayet)

gibi nimetler vermesinin yanı sıra ilk insandan itibaren insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler ve onların aracılığı ile de kitaplar göndermiştir. Bu ilahi kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim ile Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) söz ve davranışları İslam dininin
iki temel kaynağını oluşturur. Müslümanların İslam dinini tam anlayıp kavramaları, Yüce Yaratıcı’nın emir ve yasaklarını uygulayabilmeleri için ayrılmaz bir bütün olan
bu kaynakları çok iyi anlamaları gerekmektedir.
Bu metinden;

I. Allah (c.c.), insanların yanlış inançlara sapmaması
için elçiler görevlendirmiştir.

II. İslam dinini öğrenmek için kullanılması gereken en
önemli bilgi kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir.

III. Akletme, düşünme ve iradenin varlığı gibi özellikler,
insanların Yüce Allah’ın varlığını kavraması için yeterli olduğundan bir ilahi kitaba gerek yoktur.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

Bu tablodaki ayetlere göre Kuran-ı Kerim’in ana konuları arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

A) Ahlak		

B) İnanç

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

C) İbadet		

D) Kıssa

YAYINLARI
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3.

“Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz
olarak ancak, yoksullara, düşkünlere,
(zekât toplayan) memurlara, gönülleri
(İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,
borçlulara, Allah yolunda olana, yolda
kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”
(Tevbe suresi, 60. ayet)
Bu ayete göre;
I. Hiçbir malı veya geliri bulunmayanlara
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II. Özgürlüğü elinden alınmış kimselere

III. İş değişikliği dolayısıyla bir şehirden başka bir şehre taşınanlara

hangilerine zekât verilmez?
A) Yalnız III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4. Hande geri dönüşümün önemine dikkatleri çekmek için aşağıdaki posteri hazırlamıştır.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SUN!
• Emekler çöp olmasın.
• Sağlıklı yarınların olsun.
• Yaşam sana gülümsesin.
• Doğa seninle barışık yaşasın.
• Kuşlar ve kelebekler özgürce uçsun.
• Çocukların güvenli bir yaşam sürsün.

Buna göre Hande’nin İslam’ın korunmasına önem verdiği aşağıdaki hangi iki değere dikkat çektiği söylenebilir?
A) Dinin ve neslin korunması

YAYINLARI

B) Malın ve canın korunması
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C) Dinin ve malın korunması

D) Dinin ve canın korunması
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7. İyi bir kul olmak kişinin üzerine düşen sorumlulukları yeri-

9.

ne getirmesiyle doğrudan ilişkilidir. İyi bir insanın Allah’ın
(c.c.) sevgisini kazanması buna bağlıdır. Hepimizi yaratan
Yüce Allah’tır. Müslüman her fert bunu bildiğinden dolayı her canlıya karşı sevgiyle bakar, Allah’ın (c.c.) rızasını
kazanmak için çevresindekilere yardımcı olmaya çalışır.
Kendisine verilen nimetleri ihtiyacı olanlarla paylaşır. Bu
durum onu mutlu eder.

• “Yemin olsun, Biz, ders alınsın diye
Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık.
Haydi var mı düşünen ve ibret alan?”
(Kamer suresi, 32. ayet)
• “Bu Kur’an, ancak bütün milletler için
bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi
öğrenirsiniz.” (Sâd suresi, 87. ayet)
• “Kur’an’ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur’an Allah’tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok
tutarsızlıklar bulurlardı.” (Nisâ suresi, 82. ayet)
• “Hayır bereketi ne muazzamdır o
Zat’ın ki bütün insanları ve cinleri uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan’ı indirdi.”
(Furkân suresi, 1. ayet)

Bu metinden;
I. Başkalarına yararlı olma çabası içinde olanlar mutlu
olur.
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II. Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen kişi
canlılara değer vermelidir.

III. Sevgisini her durumda öne çıkarmayan kişi Allah’ın
(c.c.) rahmetinden yoksun kalır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

Bu tablodaki ayetlerden Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yol gösterici bir kılavuzdur.

B) İyi olana yönlendirir, kötülükten sakındırır.

C) Kıyamete kadar korunarak varlığını sürdürecektir.

D) Anlaşılması kolay evrensel bir kitaptır.

8. İslamiyet’te en önemli farz ibadetlerden birisi de namaz-

dır. Kur’an-ı Kerim’de farklı ayetlerle diğer ibadetlerde
olduğu gibi namazın farz olduğu ifade edilmiştir. Ancak
namazın hangi vakitlerde nasıl kılınacağı, kaç rekât kılınacağını ve namazda nelerin okunacağı gibi bilgiler açıklanmamıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlara, “Beni
nasıl namaz kılarken görüyorsanız, siz de öylece namaz
kılınız.” demiştir.

10. Hz. Muhammed (s.a.v.) Taiflileri İslam’a davet etmiş fakat kendisi taşlanarak şehirden çıkarılmıştı. Buna rağmen içinde bulunduğu toplumun inanç ve âdetlerinin
yanlış olduğunu söylemekten çekinmemiştir. Müşrikler
yaptıkları baskıların işe yaramadığını görünce Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bazı dünyevi tekliflerde bulunmuşlardır. Bu teklifler karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de
yolumdan dönmem...” demiştir.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünneti İslam’ın temel kaynaklarındandır.

Bu metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki hangi iki özelliğine değinilmiştir?

B) Kur’an-ı Kerim’de ibadetler konusunda bilgiler verilmektedir.
C) Kur’an-ı Kerim’de olmamasına rağmen Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yapılması istenen ibadetleri
aksatmamak gerekir.

A) Doğruluk - Güvenilirlik
B) Cesaret - Kararlılık
C) Adil olmak - Değer vermek

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) ibadetlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda örnek bir yaşam sürmüştür.

YAYINLARI

D) Merhametli olmak - Adil olmak
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3.

Yukarıda biyolojik, radyasyon ve toksik gibi tehlikelere karşı uyarı levhalarına yer verilmiştir.
Bu levhaların aşağıdakilerden hangisine yönelik hazırlandığı söylenebilir?
A) Canın korunması

B) Dinin korunması

C) Neslin korunması

D) Aklın korunması

4.

Hudeybiye Antlaşması sonrası Müslümanlar arasında ortaya çıkan huzursuzluğun çözümünde Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşi Hz. Ümmü Seleme (r.a.) ile yaptığı istişare önemlidir. Müslümanlar umre için yola
çıktıklarında Hudeybiye’de müşrikler tarafından durdurulmuştu. Yapılan görüşmeler sonrasında bir antlaşma yapıldı. Antlaşmaya göre sahabeler o yıl Mescid-i Haram’ı ziyaret etmeden geri dönecekti. İhram-

lıydılar ve umre yapmadan geri dönmeyi kendilerine yediremiyorlardı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Kalkınız, kurbanlarınızı kesiniz, sonra tıraş olunuz.” diye davet etmesine ve bu daveti üç kez tekrarlamasına
rağmen, kimse harekete geçmedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi Hz. Ümmü Seleme (r.a.),

kendisinin meydana çıkıp kurbanını kesmesini ve tıraş olmasını, böylece onların da doğal olarak peygamberlerine uyacaklarını hatırlattı. Hz. Muhammed (s.a.v.), eşinin tavsiyesine uygun olarak davrandığında
sahabe de onu takip etti.

Bu metinden hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cahiliye toplumuna ait örf ve âdetleri ortadan kaldırmıştır.
B) Ticaret konusuna getirdiği yeniliklerle ülkesinin ekonomisini şahlandırmıştır.
C) Allah’ın (c.c.) yardımına güvenmenin yanında arkadaşlarının desteğine bel bağlayarak yaşamıştır.
D) Hanımına değer vermiş, onların fikirlerine müracaat etmiş ve bu fikirlerden ortaya çıkan kararları uygulamıştır.

YAYINLARI
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9. Kur’an-ı Kerim, insanı hem dünya hem ahiret mutluluğu-

7.

na kavuşturacak mesajlar içerir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ahirete yönelik
olanlar arasında gösterilemez?
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O
daima diridir (Hayy’dır), bütün varlığın idaresini yürütendir (Kayyum’dur.
O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi
O’nundur. İzni olmadan huzurunda
şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa
hepsini bilir. Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir
şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz
kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan
yalnızca O’dur.

A) “Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin
karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat
vardır.” (Hadîd suresi, 18. ayet)
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B) “Onları, ticaret de alışveriş de Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar,
kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden
korkarlar.” (Nûr suresi, 37. ayet)
C) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet
ve hepsini perişan eder)” (Enfâl suresi, 25. ayet)

D) “...Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı
dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır.” (Bakara suresi, 277. ayet)

Yukarıda Ayet el-Kürsi’nin anlamı verilmiştir.

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatlarına

B) Allah’ın (c.c.) görüp gözetmesine

10. Hz. Muhammed (s.a.v.), karşılaştığı durumlarda önce

C) Allah’ın (c.c.) bilgisi ve gücünün enginliğine

önlemini almış sonra Allah’a (c.c.) dayanıp O’na güvenmiştir. Buna en güzel örnek onun Hendek Savaşı’ndaki
tutumudur. O, savaşta uygulanacak taktik konusunda arkadaşlarından Hz. Selman-ı Farisi’nin (r.a.) teklifini kabul
etmiş, bu öneri gereği Medine şehrinin etrafına savunma
amaçlı hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın Medine
şehrine girmesine engel olunmuştur. Müslümanlar bu örneğe bakarak bir işe başlamadan önce gerekli tedbirleri
almalı ve uzman kimselerle fikir alışverişinde bulunmalıdır. Sonrasında kararını verip sonucun güzel olması için
Allah’a (c.c.) güvenip O’ndan yardım istemelidir.

D) Allah’tan (c.c.) yardım ve koruma istemenin önemine

8. Aşağıda Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler verilmiştir.

• “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

Bu metinde belirtilen Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davranışına;

• “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.” (Ankebût suresi, 45. ayet)

I. “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” (Necm suresi, 39.
ayet)

• “Göklerde ve yerde olanların, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun?...” (Hac suresi, 18. ayet)

II. “Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et...” (Furkan suresi, 58. ayet)
III. “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)

Bu ayetlerin ortak konusunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

ayetlerinden hangilerinde vurgu vardır?

A) Ahlak		

B) İbadet

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) İnanç		

D) Kıssa

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

YAYINLARI
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3. Atalarımız bireysel veya cemaatle namaz kılmak için birçok mimari eser yapmıştır. Bu eserleri inşa edenler topluma hizmet
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etme amacını gütmüşlerdir. Aşağıda bu nedenle yapılan İstanbul’da bulunan Şehzade Camii gösterilmektedir.

Bu cami aşağıdaki ibadetlerden hangisine örnek verilebilir?
A) Fitre

B) Fidye

C) Sadaka-i cariye

D) Zekât

4. Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) danışmakla ilgili davranışlarını yaşamında uygulayan Ayşe Hanım’ın çalışanlarıyla fikir alışverişinde bulunduğu an gösterilmektedir.

Buna göre Ayşe Hanım’ın Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi davranışına önem verdiği söylenebilir?
A) Dürüst olmak

YAYINLARI

B) Merhametli olmak

C) Cesur olmak
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D) İstişare etmek
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9. Hz. Nuh (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de inkârcılara karşı vermiş

7.

oldukları mücadelelerinin ve sabırlarının büyüklüğünden
dolayı övülen beş büyük peygamberden biridir.

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur:
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak,
zekât vermek, haccetmek ve Ramazan
orucunu tutmak.”
(Müslim, İman, 21)

Bu peygamberlerin bütünü için aşağıdaki hangi kavram kullanılır?
A) Âdetullah		

B) Muamelat

C) Ülü’l-azm		

D) Sünnetullah
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Bu tablodaki hadisten zekât ibadetiyle ilgili;
I. İslam dininin esaslarından biridir.

II. Verilmesi belli şartlara bağlanmıştır.

III. Hac ve oruç ibadetinden önce yapılır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10.

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir keresinde, “ Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye
sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: “Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde
namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş
olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin
günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak
cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”
(Müslim, Birr ve Sıla, 59)

8. Aşağıda Volkan Bey’in kışın aç kalan kuşları beslediği an
gösterilmektedir.

Aşağıdaki öğütlerden hangisi bu hadisin mesajıyla örtüşür?
A) Dürüst olursan ekonomik sıkıntı çekmezsin.

Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki davranışlarından hangisiyle özdeştir?

B) Arkadaşının çilesine ortak olduğun sürece yiğit kabul
edilirsin.

A) Doğruluğu ve güvenilir kişiliği

C) Peşin satanla veresiye satanın düşeceği durumu aklından çıkarırsan fakirleşirsin.

B) Merhametli oluşu
C) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

D) Güzel olan özelliklerini çirkin olan davranışlarınla değersizleştirmemelisin.

D) Davasındaki cesaret ve kararlılığı

YAYINLARI
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3.

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”
Ankebût suresi, 57. ayet)

Bu posterde yapılan vurgu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A) Ölülerin kusurları üzerinde konuşanlar yaşayan ölülerdir.

B) Dünyadaki varlıkların hepsi gelip geçicidir ve yok olmanın nüvesine sahiptir.

C) Bir canlı tembellikten ve hayatı yaşamaya değer kılmayı becerememekten ölür.

D) İyi geçen bir günün mutlu bir uyku getirdiği gibi, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey öğrencilerden Kureyş suresini öğrendikleri şekilde okumasını istemiştir. Öğrencilerden bazıları sureyi şu şekilde okumuştur:

Ahsen: Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf s Li’î lâfi Kurayş s Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf s Felya’büdû
rabbe hâzelbeyt
Talha: Li’î lâfi Kurayş s Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf s Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf s Felya’büdû
rabbe hâzelbeyt
Bekir: Felya’büdû rabbe hâzelbeyt s Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf s Li’î lâfi Kurayş s Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
Tuğba: Li’î lâfi Kurayş s Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf s Felya’büdû rabbe hâzelbeyt s Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf
Buna göre hangi öğrencinin okuyuşu doğrudur?
A) Ahsen’in
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9. Sahabelerden Hz. Sa’d b. Hişâm (r.a.) Medine’ye geldi-

7.

ğinde Hz. Aişe’den (r.a.) Resulüllah’ın ahlakını anlatmasını istedi. Hz. Aişe (r.a.): “Sen Kur’an okuyorsun değil
mi?” diye sorunca Hz. Sa’d (r.a.): “Evet.” cevabını verdi. Bunun üzerine müminlerin annesi, “İşte Hz. Peygamber’in ahlakı Kur’an’dı.” dedi.

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin,
hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce,
size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın...”
(Bakara suresi, 254. ayet)

Bu bilgilerden Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kur’an-ı Kerim’i kendisine rehber edinmiştir.
B) Kur’an-ı Kerim’i anlayıp hayatına uygulamıştır.
C) Tavır ve davranışlarını Kur’an-ı Kerime göre ayarlamıştır.
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Bu tablodaki ayette;
I. İnfakta bulunmak

D) Vahyin geleceğe özenle taşınması konusunda önlemler almıştır.

II. Zamanı verimli kullanmak

III. Dostluk ilişkilerini önemsemek

konularından hangilerine dikkat çekilmiştir?
A) Yalnız I.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10.

“...Ey insanlar! Biliniz ki Rabb’iniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar
Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan
yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana,
Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir...”

8. İnsanın, iyi veya kötü olarak nitelendirdiği huyların ve

bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışların bütününe ahlak denir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu tanımla vurgulanan
konularla doğrudan ilişkilidir?
A) Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. (Âl-i İmrân suresi, 97.
ayet)

Yukarıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nden
bir bölüm verilmiştir.

B) “...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı
indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)

Buna göre Hz. Muhammed’in (s.a.v.);

I. İnsanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiği

C) “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın
bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın;
kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah’tan sakının...” (Hucurât suresi, 12. ayet)

II. Hiç kimsenin bir başkasının suçunu üstlenemeyeceği

III. Cahiliyeye ait tüm kötü davranışların her zaman çirkin kabul edilmesi gerektiği
durumlarından hangilerine dikkatleri çektiği söylenebilir?

D) “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, “Bir kısmına inanır bir kısmını inkâr ederiz” diyerek ikisi arasında bir
yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kâfir olanlardır...” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler)

YAYINLARI
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B) I ve II.

C) II ve III.		
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“Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o sınırları çiğneyen
kimseler, bir gemideki yolculara benzer. Onlar kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimilerine de alt tarafı düşmüştü. Geminin alt kısmında bulunanlar, suya ihtiyaç duyduklarında, yukarıdakilerin yanına geliyorlar ve su ihtiyaçlarını
oradan gideriyorlardı. Bir defasında kendi kendilerine, ‘Biz kendi payımıza düşen alt kısımda bir delik açsak da yukarıdakileri hiç rahatsız
etmesek.’ dediler. Eğer yukarıdakiler, alttaki insanları istekleriyle baş
başa bırakırlarsa, topluca helak olurlar. Eğer onlara engel olurlarsa,
hem kendileri hem de diğerleri kurtulur.”
(Buhârî, Şirket, 6)

Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki yargılardan hangisiyle ifade edilebilir?
A) Başarılı insanlar sınırlarını zorlayan kişiliklerdir.

B) Toplumda yapılan hatalar herkesi etkilemektedir.

C) Sabırdan yoksun insanların zafere ulaştıkları görülmemiştir.

D) Engeller karşısında yılgınlık gösterenlerin bir geleceği yoktur.

4. Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde belirtilen bazı davranışlar örneklendirilmiştir.
I.

II.

III.

Şefkatli olmak

Gayret etmek

Yalan söylemek

Buna göre görsellerde aşağıdaki hadislerden hangisinin örneklendirildiği savunulamaz?
A) “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, İman, 164))
B) “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Müslim, Fedâil, 65)
C) “Sizden biriniz kendisi için istediği, sevdiği şeyi, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Müslim, İman,
71)
D) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da ya
verir, yahut vermez.” (Buhârî, Zekât 50, 53)

YAYINLARI
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9. “Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için

7.

yine insanlar arasından seçtiği peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de her topluma kendi içlerinden bir peygamber gönderdiğini ifade etmiştir. Ancak
peygamberlerin bu önemli görevleri hakkıyla yerine getirebilmeleri için sıdk, emanet, akıllı ve zeki olmak (fetanet),
günah işlememek (ismet), Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmak (tebliğ) gibi bazı
özelliklere sahip olması gerekir. Peygamberler, sahip oldukları bu niteliklerle insanlar için en güzel örnektir.

“Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında
bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”
Hadis-i şerif

Bu metindeki altı çizili kavramlar aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak kullanılmıştır?
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Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Doğruluk ve güvenilirlik

B) Merhamet ve affedici olmak

A) Paylaşma ve yardımlaşma Müslümanların yaşam tarzı olmalıdır.

C) Cesaret ve kararlılık

D) Hakkı gözetmek ve insanlara değer vermek

B) İnananlar daima dayanışma içinde hayatlarını sürdürmelidir.
C) Sadakaların miktarı, veren kişinin bir günlük yemek
masrafından az olmamalıdır.

D) Bir ve beraber olmak Müslümanların koruması gereken temel değerlerdendir.

10.

8. Son elçi Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ vazifesini yap-

“Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar
tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en
güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun
etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah’ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura
kavuşur. İşte bu kitap, Allah’ın bir rehberi olup
dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir;
ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu
gösterecek yoktur.”

mak için Taif’e gider. Ancak burada bazılarının kışkırtması sonucu taş yağmuruna tutulur. Atılan taşlar dolayısıyla
ayakları kan içinde kalır. Bunun üzerine Allah (c.c.) Cebrail’i gönderir. Cebrail, “Ey Allah’ın Resulü, beni Rabb’in
gönderdi, emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” der. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.):
“Hayır Ey Cebrail! Ben insanları helak etmek için değil,
helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar.” cevabını
vererek, “Ey Rabb’im! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar
bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua eder.

Yukarıda Zümer suresinin 23. ayeti verilmiştir.

Bu metin doğrultusunda Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu ayete göre Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Affedici bir karaktere sahiptir.
B) Merhamet ve şefkat timsalidir.

A) İlahi kılavuzdur.

C) Yaşadığı olumsuzluklarda intikam duygusunu bir kenarı itmiştir.

B) Korunarak günümüze kadar ulaşmıştır.
C) İnsanları Allah’ı (c.c.) anmaya yönlendirir.

D) Tebliğ görevini yaparken öncelikle yakın akarabalarından başlamıştır.

D) İnsanları huzur ve mutluluğa ulaştıran Allah (c.c.) kelamıdır.

YAYINLARI
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3.

II.

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak
hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır; onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.”
(Bakara suresi, 274. ayet)

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin
olduğu kimsedir.”
(Tirmizî, Îmân, 12)
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I.

III.

IV.

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler
için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık
onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.”
(Bakara suresi, 262. ayet)

“Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun
ihtiyaçlarını karşılarsa Allah da ona yardım eder.
Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah
da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.”
(Buhârî, Mezalim, 3)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Akif Bey sınıf panosuna yukarıdaki İslam dininde paylaşma ve yardımlaşmayı gösterir ayet ve hadisleri asmıştır. Ayşe, asılan ayet ve hadislerden birinin konu yönüyle farklı olduğunu öğretmenine hatırlatmıştır.
Ayşe’nin hatırlattığı bu ayet veya hadis hangisi olabilir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

4. Emin Bey İngiltere’ye iş görüşmesine gittiğinde lobide beklerken aşağıdaki uyarı ve tanıtım levhasını duvarda asılı görmüştür. Levhayı detaylıca incelemiş kendisinin de dikkat etmesi gereken önemli durumların olduğunu fark etmiştir.

Bu levha İslam dininin korunmasına önem verdiği aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Dinin korunması

YAYINLARI

B) Malın korunması

C) Canın korunması
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9. Kur’an-ı Kerim’de;

7.

• Aile ve toplum ilişkileri
• Namaz, oruç, hac, zekât gibi kulluk vazifeleri

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ant olsun zamana ki
2- İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler
başka (onlar ziyanda değillerdir).

• Peygamberlerin hayatları ve tevhit mücadeleleri
• İmanın temel esasları ile bunların insan ve toplum hayatına kazandırdıkları
• İnsanların sahip olması gereken adalet, doğruluk ve
sakınılması gereken davranışları
konularına yer verilmiştir.
Bu bilgilere göre Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden
hangisine yanıt verildiği söylenemez?
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Yukarıdaki tabloda Asr suresinin anlamı verilmiştir.
Bu surede;

A) İman esasları nelerdir?

I. Vaktin önemini kavramak

B) Kıssalar ile gelecekten haber verilebilir mi?

II. Malını sürekli çoğaltma çabası içinde olmak

C) Müslümanlar hangi ibadetlerden sorumlu tutulmuştur?

III. Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini kabul etmek

D) Hangi ahlaki değerleri kazandırmak için çaba harcanmalıdır?

hangilerine doğrudan vurgu vardır?
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) I ve III.		

D) I, II ve III.

10. Müşriklerin baskılarının artması nedeniyle İslam’ı tebliğ etme imkânı kalmayan fakat başladığı bu görevi sürdürme çabasında olan Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın
(c.c.) müsaade etmesiyle Medine’ye hicret kararı aldı.
Mekke’den Medine’ye yapılan hicret sırasında müşrikler
tarafından takip edilen Hz. Muhammed (s.a.v.) ve yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a.) Sevr Mağarası’na sığındılar.
Kaygı içinde olan Hz. Ebu Bekir’e (r.a.) korkmaması için
Hz. Muhammed (s.a.v.) şu ayeti söyleyerek teselli etmiştir: “...Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” (Tevbe suresi,
40. ayet)

8. Hz. Nuh (a.s.), kavmine Allah’tan (c.c.) başka tapınmaya layık hiçbir varlığın olmadığını ve kendisinin açık bir
uyarıcı olduğunu anlattı. Eğer onu dinlemezlerse başlarına bir azap geleceğini haber verdi. Hz. Nuh (a.s.), gece gündüz demeden tevhide davetini bazen gizli bazen
açıktan devam ettirdi. Ancak Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi “...
Parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.” (Nuh suresi, 7. ayet)

Bu metinden Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Bu metindeki altı çizili ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Cesaretlidir.
B) İştişareye önem vermiştir.

A) Kıssa		

B) İnanç

C) Tebliğ vazifesini yaparken zorluklarla karşılaşmıştır.

C) İbadet		

D) Ahlak

D) Davasını gerçekleştirmede kararlı ve azimli davranmıştır.
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Zimen (Zimem) Defteri
“Zimen Defteri” diye büyük dedelerimizin hatırlayabileceği bir gelenek vardı. Ramazan ayında hâli vakti yerinde olanlar kılık-kıyafet değiştirerek hiç
tanımadıkları mıntıkalara gidip, bakkalın, manavın tenha zamanlarını seçerek: “Zimen defteriniz var mı?” diye sorarlardı, (“Zimen defteri”, o esnaftan borcunu yani veresiye mal alan mahalle sakinlerine ait hesap defteri, yani “Borçlu ile borcunun miktarı yazılı olan defter”) Esnaf bu defteri
çıkarınca, gelen şöyle derdi: “Lütfen baştan, sondan ve ortadan şu kadar
sayfanın yekûnunu yapınız.” Esnaf da bu kadar sayfanın toplamını hesaplar ve gelen de kesesini çıkartarak öder, “Silin borçlarını, Allah (c.c.) kabul
etsin.” diyerek çeker giderdi. Böylelikle, borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını bilmez, bu işte hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin, sırf Allah’ın (c.c.) rızasını
kazanmak ve ihtiyacı olanın sıkıntısını gidermek amacıyla; karşılıksız, riyasız, gösterişsiz olarak verdiklerini unutur ve bu şuurla verebilmenin de bir
mazhariyet, Allah’ın (c.c.) bir lütfü olduğunu bilerek buna şükrederlerdi.
(Dr. Ahmet Girgin’in Gezi ve Yazıları)

Bu metinden;

I. Yardım yaparken insanların onurunu zedelememeye önem vermek gerekir.

II. Muhtaç durumda olanlara onları minnet altında bırakmadan yardım edilmelidir.

III. Borcu olanların borçlarını zamanında ödemeleri insani ve dinî bir sorumluluktur.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

4.

Hz. Muhammed (s.a.v.) büyük bir ordu ile Mekke’nin
fethine giderken bir vadide yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Bir sahabeyi çağırarak köpeğin ve yavrularının rahatsız edilmemesini sağlamak için ordu geçinceye kadar orada
nöbet tutmasını emretti.

Bu davranışı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
A) Dürüst bir kişiliğe sahip olmak					

B) Cesur ve kararlı olmak

C) İstişareye önem vermek							

D) Merhametli olmak

YAYINLARI
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7. Hasan, peygamberlerin yaşadıkları durumları anlatan

9.

ayetleri akıllara yaklaştırmak için resimler çizen biridir. O
“Sen, Rabb’inin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yunus) gibi
olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabb’ine yakarmıştı.” (Kalem suresi, 48. ayet) ayetini aşağıdaki gibi resmetmiştir.

•“Güzel söz sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 34)
• “Namaza gitmek için attığın her adım sadakadır.” (Buhârî, Sulh, 11)
• “...İki kimsenin arasını bulup barıştırmak
sadakadır.” (Buhârî, Siyer, 128)
• “Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da sadakadır.” (Tirmizî, Birr, 36)
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Bu hadislerden;

I. İslam dinine göre sadakalar maddi yardımlarla sınırlı tutulmaktadır.

II. İnsan ilişkilerine önem verilen bir toplumda yardımlaşma ve dayanışma artmaktadır.

III. Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel davranış sadakadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Buna göre Hasan’ın Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisiyle ilgilendiği söylenebilir?
A) İnanç		

B) Kıssa

C) İbadet		

D) Ahlak

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahü lâ ilâhe .......... hüvel hayyül kayyûm,
lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis
semâvâti ve mâ fil ard, .......... zellezî yeşfeu
indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bi şey’in
min .......... illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs
semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ,
ve .......... aliyyül azîm.

8. Muamelat, hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen
hükümlerdir.
Buna göre;

Yukarıda Ayet el-Kürsi’nin okunuşuna yer verilmiştir.

I. Alışveriş yapmak

Bu okunuşta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

II. Borç alıp vermek
III. Evlenmek ve boşanmak

A) illâ - men - ilmihî - hüvel

hangileri muamelat kapsamında değerlendirilebilir?

B) illâ - men - ilmihî - eraeytellezî
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) feveylün - men - ilmihî - hüvel

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

D) illâ - men - yürâûne - hüvel

YAYINLARI
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3. Aşağıda maddi durumu iyi olan Ayşe Nine’nin sahip olduğu cumhuriyet altınları gösterilmektedir.

Buna göre Ayşe Nine’nin zekât olarak vermesi gereken altın sayısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
A)

B)

C)

D)

4. Aşağıdakilerden hangisinin canın korunmasına yönelik hazırlandığı söylenemez?
A)

B)

YAYINLARI
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9. Bir gün Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gelen bir adam

7.

Hz. Peygamber’in kucağında bir çocuğu öptüğünü görünce hayretle, “Benim on tane çocuğum var ama hiçbirini öpmedim.” der. Bunun üzerine Hz. Muhammed
(s.a.v.), “Kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapayım.”diyerek şu uyarıda bulunur:
“Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”

“...Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”
(Âl-i İmrân suresi, 122. ayet)

Bu metinden bahsi geçen adamın aşağıdakilerden
hangisinden yoksun olduğu söylenebilir?
A) Merhametten
B) Dürüstlükten
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Bu ayette;

C) Dayanışmadan

I. Sadece Allah’a (c.c.) dayan.

D) Tutumlu davranmaktan

II. Yalnızca Allah’a (c.c.) güven.

III. Allah’tan (c.c.) başkasına teslim olma.
öğütlerinden hangilerine vurgu vardır?
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

10.

8.

“Müslümanın Müslümana malı, ırzı (şeref ve namusu) ve kanı haramdır (dokunulmazdır)...”
(Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

Hz. Muhammed (s.a.v.) Mescid-i
Nebi’nin temizliğini ücretsiz bir şekilde yapan Ümmü Mihcen ismindeki kadını bir süre göremeyince niçin mescitte göremediğini
yanındakilere sorunca sahabiler kadının vefat ettiğini söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) “Neden bana haber
vermediniz!” diyerek Ümmü Mihcen’in mezarına gitti ve onun için
dua etti.

Bu hadisle aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış olamaz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu yaklaşımı aşağıdaki hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?

A) Cana kıymak

A) Güvenilir olmak

B) Onur kırıcı davranmak

B) İnsanlara değer vermek

C) Gösteriş yapmaktan hoşlanmak

C) Azimli ve kararlı davranmak

D) Başkasının malını gasp etmek

D) İstişare olmaksızın karar almamak

YAYINLARI
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3. Aşağıda hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemde bulunan gezegenlerin yörüngeleri gösterilmiştir.

Buna göre görselin;

I. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer suresi, 49. ayet)

II. “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet)

III. “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” (Enbiya suresi, 33. ayet)

ayetlerinden hangileriyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.

4. Nuh suresinde Hz. Nuh (a.s.), kavmine kendisinin Allah

D) I, II ve III.

5. Hz. Muhammed (s.a.v.);

(c.c.) tarafından acı verici bir azaba uğramadan görevlendirilen bir peygamber olarak gönderildiğini anlatmıştır. Fakat Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi bu davete kulak asmamıştır. Kur’an-ı Kerim’de onların tavrı şöyle ifade edilir:
“...Parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.” (Nuh suresi, 7. ayet)

• Kölelerin özgürlüklerine kavuşturulması yönünde tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu metinden Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili;

Bu örnekler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki hangi özelliğini açıklar niteliktedir?

• Kadınların ve kız çocuklarının her insan gibi kıymetli
olduğunu vurgulamıştır.
• İşçilerin alın terleri soğumadan emeklerinin karşılığını alması konusunda uyarılar yapmıştır.

I. Sözleri kavmi tarafından inkâr edilmiştir.
II. Kavmini bir mucize sonucu cezalandırmıştır.

A) Doğru olması

III. Başlarına gelecekler konusunda kavmini uyarmıştır.

B) Affedici olması

yargılarından hangileri çıkarılamaz?

C) İnsanlara değer vermesi
D) Her önemli durumda istişareyi önemsemesi

A) Yalnız II.		

B) I ve III.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

YAYINLARI
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10. Aşağıda Cem’in söylemlerine yer verilmiştir.

8.
• “Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun.”
(Müslim, Zekât, 68)
• “Deki: Rabb’im kullarından dilediğine
rızkı bol verir. Dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun
yerine yenisini verir...”
(Sebe suresi, 39. ayet)
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Göklerdeki kusursuzluğu, Dünya üzerindeki benzersiz güzelliği, evrendeki
sonsuz sistemi kim tasarlamış ve benim hizmetime sunmuş olabilir?

Bu hadis ve ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Az da olsa yardım etmeye önem verilmelidir.

B) Paylaşmak insanlar arasında manevi köprüler kurar.

C) Yardımlaşma ahirette kazanç sağlayan bir eylemdir.

D) İnsanlara verilen her türlü nimet Allah’tan (c.c.) gelir.

İyice düşündükten dakikalar sonrasında...

Elbette ki
Allah (c.c.).

9. Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetme konusunda duyarlı davranan biridir.
Onun bu özelliğine;

I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Bedir Savaşı sonrası esirler arasında yer alan amcasının bedelsiz şekilde bırakılma teklifini kabul etmemesi

II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir hırsızlık olayı karşısında “Vallahi, hırsızlığı sabit olan Mahzum kabilesinden
Fatıma değil, kızım Fatıma bile olsa, ayrım yapmaz ve
cezasını verirdim!” demesi

III. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Bedir Savaşı sonrasında
esirlerden on Müslümana okuma yazma öğretenlerin
serbest bırakılmasına sahabelerle birlikte karar vermesi

Bu anlatımlar doğrultusunda insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

hangileri örnek verilebilir?

B) Din adına fedakârlıklarda bulunur.

A) Bir anlam arayışı içindedir.
C) İradesiyle diğer canlılardan ayrılır.

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

YAYINLARI
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3.

Bu görselde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir çabaya dikkat çekilmiştir?
A) Canın korunması

B) Dinin korunması

C) Malın korunması

D) Neslin korunması

4.

• Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır.

• Cebrail melek vasıtasıyla gönderilmiştir.

• Okunması ve yaşanması ile ibadet edilir.

• Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilmiştir.
• Mushaflarda yazılı hâle getirilerek, değiştirilmeden nesilden nesile aktarılmıştır.

Bu bilgi panosundan Kur’an-ı Kerim’le ilgili;
I. Bilimsel konularda veriler içerir.
II. Korunarak günümüze kadar ulaştırılmıştır.
III. Melekler aracılığıyla insanlara ulaştırılmıştır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I.

YAYINLARI
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7.

9.
• “O, gerçekten kesin bilginin kendisidir.” (Hâkka suresi, 51. ayet)
• “Bu (Kur’an) ise bütün âlemlere kesinlikle bir
öğüt ve uyarıdır.” (Sâd suresi, 87. ayet)
• “...Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır.” (Bakara suresi, 277. ayet)

Bu tablodaki ayetler doğrultusunda Kur’an-ı Kerim’le
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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Dış kulak, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplar ve dış kulak yoluna
gönderir. Dış kulak yolu, kulak kepçesinin orta kısmında yer alır ve 2-3 cm uzunluğundadır. Kulak yolunda
salgılanan sıvı sayesinde kulağa giren tozlar yakalanır.
Bu sıvı kulak zarının nemli ve yumuşak kalmasını sağlar. Kulak yolunun sonunda kulak zarı yer alır. Kulak yolu ses dalgalarını zara ulaştırır ve zar titreşir. Kulak zarı,
dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde bulunur. Ses
dalgaları ile titreşecek kadar ince yapılıdır.

A) Doğru bilgiyi barındırır.

B) İyi olan davranışlara yönlendirir.
C) Tavsiyeleriyle rehberlik yapar.

D) Dünya ve ahiret dengesinin iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini hatırlatır.

Yukarıdaki bilgi panosunda Yüce Allah’ın kulağı eşsiz
bir şekilde sistemli yaratışı / yaratması hakkında bilgi verilmiştir.

Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) İnsanlar diğer varlıklardan üstün yaratılmıştır.

B) Yeryüzündeki yaratılış sürekliliğini korumaktadır.

C) Allah’ın (c.c.) yaratması bir ölçüye ve düzene göredir.

10. Zekât veya sadaka verirken dikkat edilmesi gereken dav-

D) İnsanı iyi şekilde tanıyan Allah’ı (c.c.) detaylı şekilde
tanıma fırsatı bulur.

ranışlar vardır.

Bu davranışlara;

I. “...Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız
bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın...” (Bakara suresi, 267. ayet)

II. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül
kırmak suretiyle boşa çıkarmayın...” (Bakara suresi,
264. ayet)

8. • Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde
yapmasıdır.

• Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini
dilediği zamanda var veya yok etmesidir.
• Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu
ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.

III. “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir
de.” (Bakara suresi, 262. ayet)

Bu bilgilerde sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerinin tanımına yer verilmiştir?
A) İlim - Kudret - Kaza

ayetlerinden hangilerinde dikkat çekilmiştir?

B) Kudret - Kader - Cüzî irade
C) Küllî irade - Kudret - İlim

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

D) Sünnetullah - Kader - Cüzî irade

C) II ve III.		

D) I, II ve III.
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“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”
(Mâide suresi, 90. ayet)
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3.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu posterde yapılan vurgunun asıl amacı;

I. Zararlı maddelerin kullanımını engellemek

II. Para tasarrufunu sağlayacak adımları yaygınlaştırmak

III. İnsanların mutluluğuna set olan durumları ortadan kaldırmak
hangileri olabilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

4. • “Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.” (Türk atasözü)

• “Meşveret yapmadan icraatta bulunan liderler, bencil ve zayıf görüşlüdür.” (Nizamülmülk)

• “İşleri, denenmiş kimselere danış, zira onlar kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri, sana bedava verirler.” (Lokman Hekim)
Bu sözlerin ortak vurgusuna aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer verilmiştir?

A) “…İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)
B) “Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân
suresi, 6-8. ayetler)
C) “Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.” (Şûra suresi, 38. ayet)
D) “...İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.
Allah’a karşı gelmekten sakının...” (Mâide suresi, 2. ayet)

YAYINLARI
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7. • Yardım etmek beraberinde bereket getirir.

9. Hz. Yusuf (a.s.);
• Sevecenliği ve merhameti ile herkesin ilgisini çekmiştir.

• Paylaşmak gönüller arasında manevi bir bağ kurar.
• Yardımların gizlilik içinde yapılması önemsenmelidir.

• İnsanların yardımına koşmuş, büyüklerine saygıda
kusur etmemiştir.

Aşağıdaki hadislerden hangisi yukarıdaki yargılardan
herhangi birinin çıkarımına uygun değildir?

• Kimseye kaba davranmamış ve etrafındakilerin gönlünü hoş etmeye çabalamıştır.

A) “Sadaka vermek malı eksiltmez.” (Müslim, Birr, 69)

• Halkı tarafından çok sevilmiştir.

B) “Zekât İslam’ın köprüsüdür.” (Aclûnî, Keşfu’l-hafa,
I/530)

• Güzel bir görünüm ve iyi bir hitabet yeteneğine sahiptir.

C) “Her türlü malda zekâttan başka ödenmesi gereken
haklar da vardır.” (Tirmizî, Zekât, 27)
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Bu bilgilerden Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili;
I. Şefkatli biridir.

D) “Sağ elin verdiğini sol el görmemeli.” (Tirmizî, Zühd,
53)

II. Başkalarına hürmet etmiştir.

III. Güzel konuşma yeteneğine sahiptir.
ifadelerinden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

8.

“Mümin mümine karşı, parçaları birbirine
bağlanıp tahkim edilen bina gibidir, buyurdu ve bu bağlılığı göstermek için Resul-i
Ekrem parmaklarını birbirinin arasına geçirip kenetledi.”
(Buhârî, Salat, 88)

10. Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri de kıssalardır.
Kur’an-ı Kerim’in bu konusuyla ilgili;

I. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarının hayata geçirilerek
somutlaştırılması için bir vasıtadır.

Bu hadisle sağlanmak istenenler arasında;

II. Geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici
olaylardır.

I. Birlik ve beraberliği artırmak
II. Mimaride dinî unsurlara yer açmak
III. Merhamet duygusunu canlandırmak

III. Anlatılmalarının en önemli nedeni insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders almasını sağlamaktır.

hangileri gösterilemez?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.
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3.

Yukarıda Metin Bey’in kömür madeni gösterilmektedir. Metin Bey bu madende yıllık bin ton kömür çıkarmaktadır.
Buna göre Metin Bey’in vermesi gereken zekât miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Elli ton

B) Yüz ton

C) Yüz elli ton

D) İki yüz ton

5. Kur’an-ı Kerim’de sosyal hayatı (muamelat) konu edinen

4.

ayetler bulunmaktadır.
Bu ayetlere;

I. “...Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir
suçlu başkasının suçunu yüklenmez...” (En’âm suresi, 164. ayet)

Akardı Yakub’un gözünün yaşı
Ah ettikçe eritir dağ ile taşı

II. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

...........’u kuyuya attı kardeşi

Bezirgân geçerken kendi yolundan

III. “Anne, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır.”
(Nisâ suresi, 7. ayet)

...........’u çıkardı derin kuyudan

Sonra ........... oldu Mısır’a sultan

Ağlar Yakub ağlar ...........’um diye

hangileri örnek verilebilir?

Gitti de gelmedi vah yavrum diye

Bu dizelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Davud		

B) Yusuf

C) Hud		

D) Nuh

YAYINLARI
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A) Yalnız II.		

B) I ve II.

C) I ve III.		

D) I, II ve III.

DENEME - 20

İslam dini, aşağıdaki uyuşturucu maddelerinin kullanımını yasaklamıştır. Bu maddeler sağlıklı düşünmeye engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. İnsanı bağımlı hâle getirir. Trafik kazalarına neden olur, aile ilişkilerini
bozar ve aile içinde ciddi huzursuzluklara neden olur.
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9.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu bilgilere göre uyuşturucu maddelerinin kullanımının;
I. Aklın korunması

II. Malın korunması

III. Dinin korunması

hangilerine yönelik zararlara neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

10. Aşağıdaki görselde bir fırtına sonrası dağın tepesinde karaya oturan bir gemiden inen hayvan çiftleri resmedilmiştir.

Buna göre görselde aşağıdaki peygamberlerden hangisinin yaşamının bir bölümüne yer verildiği söylenebilir?
A) Hz. Nuh (a.s.)

YAYINLARI

B) Hz. Yusuf (a.s.)

C) Hz. Musa (a.s.)
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D) Hz. İsmail (a.s.)

