
1. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır. 

Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.

II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.

III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

2. “İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Öm-
rünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, 
bildiği ile amel edip etmediğinden.”

Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ömrünün sınırlı olduğuna

B) Yaptıklarından hesaba çekileceğine

C) İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna

D) Yaratılmışların en şereflisi sayıldığına

3. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çık-
maz. Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen 
tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına

B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna

C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine

D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına
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4. Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına 
da dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, 
kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan 
mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın 
kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli 
mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim.”

Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bede-
nin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu 
sebeple İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister.

Bu metin, evrendeki;

I.  toplumsal,

II.  biyolojik,

III. fiziksel

yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II  D) I, II ve III

5. Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini 
öğrenir ve arkadaşına “Seni bu duruma ne getirdi?” diye sorar. O şöyle cevap verir: “Günlerden bir gün, kanatları kırık 
bir kuş gördüm. Kendi kendime ‘Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim.’ dedim. O sı-
rada başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Bu durumu 
görünce ‘Bu kuşun rızkını veren Allah, nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir.’ diyerek kazanç peşinde 
koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim.” İbrahim “Peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona 
yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hz. Peygamber’in - - - - hadisini duymadın mı?” diyerek 
onu uyardı.

Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir?

A) Veren el, alan elden üstündür.

B) Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir.
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6. “(Hz. Yakup), ‘Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir 
şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olan-
lar yalnız ona güvenip dayansınlar.’ dedi.” (Yûsuf suresi, 67. ayet)

Hz. Yakup’un bu öğüdüne uygun olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir.

B) Tedbir aldıktan sonra Allah’a güvenilmelidir.

C) Her şehre birden çok giriş kapısı yapılmalıdır.

D) Tehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir.

7. •  “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. ayet)
• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette 

ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Evrenin yaratıcısı Allah’tır.

B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.

C) Kur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder.

D) Her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.

8. Yapılan araştırmalar, meyve ve sebzelerin besin değerlerinin geçmişten günümüze önemli bir düşüş gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Kimyasal atıklar sebebiyle toprağın verimsizleşmesi, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, çabuk olgun-
laşmasını sağlamak amacıyla sebze ve meyvelerde çeşitli hormonların kullanılması bu düşüşün nedenleri arasında 
sayılabilir. Bu durum, insanlığın bugünü ve yarını için büyük risk oluşturmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde anlatılanlarla örtüşmektedir? 

A) “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmek-
ten sakının.” (Mâide suresi, 88. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık…” (Ahkâf suresi 3. ayet)

C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah, yaptıkla-
rının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rûm suresi, 41. ayet)

D) “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmeniz için yağmur yüklü bulutlardan bol yağmur 
indirdik.” (Nebe’ suresi, 14-16. ayetler)
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9. İnsan; rızkını kazanmak için, Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkânları değer-
lendirir, tercihlerde bulunur ve kendine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir. 

Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Kader B) Ecel C) İrade D) Emek

10. • “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir…” (Kehf suresi, 29. ayet)
• “Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?” (Enbiyâ 

suresi, 10. ayet)

Bu ayetlerden insan ile ilgili,

I. Tercihlerinde özgürdür.
II. Eylemlerinden sorumludur.
III. Düşünebilme yeteneğine sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

11. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir 
ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.  
Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam 
olarak bilemezler...” (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetteki altı çizili bölümler Allah’ın isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A) Rezzak B) Hayy C) Alîm D) Kayyum

12. Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak; tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçi-
lere örnek oldu. O, üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara göre, tarlalarında hangi sebzeleri 
yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun seb-
zeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah’a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem 
verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç elde etti.

Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Rızık B) Emek C) Şükür D) Tevekkül 
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13. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün 
bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” (En’âm suresi, 96. ayet)

Bu ayetteki altı çizili cümleyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza B) Kader C) Tevekkül D) Cüzî irade

14. 

11 MİLYON AĞAÇ

Ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılığını artırmak, 
biyoçeşitliliği korumak ve yok olan ormanların geri kazanılmasını sağlamak amacıyla 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir kampanya başlatıldı. “11 Milyon Ağaç, 
Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan bu kampanya kapsamında tüm Türki-
ye’de eş zamanlı olarak çok sayıda fidan dikimi gerçekleştirildi. Kampanyaya; öğren-
cilerden askerî birliklere, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, 
esnafından işçisine toplumun bütün kesimleri yoğun ilgi gösterdi. 

BUGÜN FİDAN 
YARIN NEFES

Bu metinde sözü edilen etkinlik aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetler)

B) “Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emrediyor.” (Nisâ suresi, 58. ayet)

C) “Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah’ın mahlûkatından herhangi bir varlık yerse bu, 
o ağacı diken kimse için sadaka olur.” (Hadis-i şerif)

D) “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” (Hadis-i şerif)
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15. • “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından 
daha güzeldir.” (İsrâ suresi, 35. ayet)

• “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hâli müstesna, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile 
aranızda yemeyin…”  (Nisâ suresi, 29. ayet)

Bu ayetler, evrendeki;

I. biyolojik,

II. toplumsal,

III. fiziksel

yasalardan hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

16. Allah insana, iyiyi kötüden ayırt edebilmesi için akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Ayrıca kitaplar ve peygamberler 
göndererek doğru ile yanlışı bildirmiş ancak onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Dolayısıyla insan herhangi bir işi ya-
pıp yapmamaya kendi iradesiyle karar verir ve tercihleri sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu da kendisine aittir. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez?

A) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)

C) “De ki: “Hak, Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)

D) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)

17. Tevekkül, terim olarak insanın bir konuda üzerine düşen her şeyi yapıp sonucu Allah’a bırakmasıdır. Tevekkül eden 
kişi ortaya çıkacak durum beklentilerini karşılamadığında bile yeni kapıların açılacağı konusunda umudunu yitirmez ve 
Allah ile bağını güçlü tutar. 

Bu metne göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde “tevekkül”den söz edilmektedir?

A) “Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder..” (Şûra suresi, 30. ayet)

B) “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini 
tamamladığını görmediniz mi?...” (Lokmân suresi 20. ayet)

C) “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse 
onun cezasını görecektir.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

D) “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”  
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1. Ünite: Kader İnancı

18. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Emek B) Tevekkül C) Özgürlük D) Ömür

19. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bunlara 
“doğa yasaları” da denir. Bu yasalar gözlenebilir olgu ve durumlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini gösterir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalar kapsamında değerlendirilir?

A) Dere yatağına yapılan evlerin sel sebebiyle zarar görmesi
B) Adalet ve eşitliğin olmadığı toplumlarda kargaşa yaşanması
C) Sağlığına dikkat eden toplumların yaşam süresinin uzun olması 
D) Savaş bölgelerindeki insanların daha güvenli yerlere göç etmesi

20. Aşağıda Allah’ın bazı sıfatları ve bu sıfatların anlamı verilmiştir:

• İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi

• Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi

• İrade: Allah’ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi

Buna göre;

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. 
Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” (En’âm suresi, 96. ayet)  

ayeti Allah’ın;

I. İlim,

II. İrade,

III. Kudret

sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

21. Üflemeli çalgılarımızdan biri olan ney, kargı kamışından yapılır. Ülkemizin sadece belli bölgelerinde yetişen bu ka-
mışlardan ney olmaya uygun olanlar seçilerek kesilir ve kurumaya bırakılır. Kamışların düz olması önemlidir. Bundan 
dolayı eğriliği bulunan kamışlar doğru kamışlara bağlanarak işleme tabi tutulur ve sonunda onların da düzeldiği görülür. 
İnsanlar da böyledir. İyilerle, doğrularla vakit geçirdikçe eğrilikleri, hataları düzelir.

Bu metindeki altı çizili bölüm evrendeki;
I. toplumsal,

II. biyolojik,

III. fiziksel

yasalardan hangilerine örnek oluşturur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III  D) I, II ve III
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22. “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet)

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)

“Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsin suresi, 82. ayet) 

“... Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” (Mâide suresi, 1. ayet)

Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Küllî irade B) Tevekkül C) Sorumluluk D) Cüzî irade

23. Toplumsal yasalar; toplumun huzur ve barışını sağlamak, fertlerin güven içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarına ortam 
hazırlamak için konmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasa kapsamında değerlendirilemez?

A) Kul hakkına riayet etmek

B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek

C) Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak

D) Evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak

24. İnsan, evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür. Onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de 
bu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İslam’da sağlığın korunması esas ilke olmasına rağmen insan bazen çeşitli se-
beplerle sağlığını kaybedebilir. Bu durumda doktora başvurur, ilacını kullanır ve sonuçta şifayı Allah’tan bekler. Nitekim 
Hz. Peygamber, Ebu Huzâme isminde bir sahabenin “Biz, hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz, dua ediyoruz ve te-
davi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi?” sorusuna, “Hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastalanınca 
tedavi olmak da kaderdir.” diye cevap vermiştir. Bu durumda, bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip 
bunu kadere yüklemesi İslam’a uygun bir tutum değildir.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Adalet  B) İrade C) Tevekkül D) Sorumluluk

25. “İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Öm-
rünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, 
bildiği ile amel edip etmediğinden.”

Bu hadisi dikkate alan bir kişide;

I. kazancının helal olmasına özen gösterme,

II. hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme,

III. eylemlerinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etme

tutum ve davranışlarından hangilerinin gelişmesi beklenir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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26. Kaza; Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilir?

A) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı.

B) Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın.

C) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.

D) Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir.

27. Mehmet Âkif Ersoy, 

I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu. 

II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.

III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.

IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.

Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

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

28. 
Buzdolabının icat edilmediği dönemlerde dağların doruklarından buza dönüşen kar parçaları kesilir ve pazarlar-
da satılırmış. Adamın biri bir gün dağlardan bulup getirdiği buzları satmaya çalışmış ancak pek müşteri çık-
mamış. Buz parçaları öğleye doğru erimeye başlayınca endişelenen adam “Sermayesi eriyip giden bu adama 
acıyın, merhamet edin; bu fakirden buz alan yok mu?” diye bağırmaya başlamış. O sırada öğrencileriyle oradan 
geçmekte olan bir âlim, öğrencilerine dönerek şöyle demiş: “Buzlarını satmaya çalışan adamın sözlerine dikkat 
edin. Eriyip giden; aslında sadece buzlar değil, en kıymetli sermayemiz olan zamandır. Zamanın boşu boşuna 
akıp gitmesine endişe etmeyen ziyandadır.”

Bu metinde önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımlaşma  B) Ömür C) Rızık  D) Tevekkül

29. • İnsanlar, 46 kromozoma sahiptir.
• Su molekülü, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur.
• Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir.

Bu bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir?

A) “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” (En’âm suresi, 101. ayet)

B) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

C) “Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi?” (Yâsîn suresi, 81. ayet)

D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık. ...” (Hicr suresi, 85. ayet)
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30. 

Gayret etHayal et Dua et ve Allah’a bırak

Bu görseller ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Takvalı olmak
B) Tevekkül etmek
C) İbadetleri ihlasla yapmak
D) Güzel ahlak sahibi olmak

31. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken

Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken

Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi

Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti

Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken

Leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken

Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi

Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti

Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir?

A) Ahiretin yok sayılması

B) Adaletsizlik yapılması

C) Sorumluluktan kaçılması

D) Rızkı verenin unutulması

32. Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır var-
dır. Hayatımız küçük bir âlemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu âlemde. Sevap da bizim için günah da. Hayat da bizim 
için ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir, yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir.

B) İnsan, hayatına yön verebilen bir varlıktır. 

C) Ömür, sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. 

D) Tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir. 
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33. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de 
uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların ön-
lerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun 
kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

A) Tevhit inancı  B) İslam’ın şartları

C) Evrensel ahlak yasaları D) İbadetlerin temel ilkeleri

34.  
ÇOĞU İNSAN
ZEKÂYA İNANIR,
BEN İNANMIYORUM.
BİZİ BİRBİRİMİZDEN 
AYIRAN EMEKTİR.

AZİZ SANCAR

Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ortak bir mesaj içermez?

A) “Bilsin ki insan ancak çabasının sonucunu elde eder.” (Necm suresi, 39. ayet)

B) “Erkeklerin de çalıştıklarından nasipleri vardır, kadınların da çalıştıklarından nasipleri vardır.” (Nisâ suresi, 32. ayet)

C) “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma!” (Kasas suresi, 77. 
ayet)

D) “Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabb’inize 
itaatsizlikten sakının.” (Nisâ suresi, 1. ayet)

35. Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı 
istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına 
kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır, korkmayın! 
Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.

Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Tevekkül B) Tövbe C) Takva D) Şükür
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36. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz.

Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz.

Karıncanın yükü, boyunu aşmaz.

Bunca dengelerin farkında mısın?

Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz?

A) “O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.” (Hicr suresi, 85. ayet)

C) “Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.” (Lokmân suresi, 30. 
ayet)

D) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! 
Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

37. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim: “Diğerleri hayal kurarken sen hazırlan. Diğerleri uyurken sen koş. Diğerleri 
ertelerken sen başla. Diğerleri pişman olurken sen ders al. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farklılık oluşturmanın 
temelinde bunlar vardır.” 

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? 

A) Şükür B) Emek  C) Ömür  D) Tevekkül

38. “Ekolojik Ayak İzi” insanoğlunun doğal kaynakları tüketme seviyesinin boyutlarının farkına varılmasına yönelik geliştirilen bir 
hesaplama yöntemidir. Bu ölçüt, son 40 yılda doğal kaynak talebinin iki katına çıktığını göstermektedir.

Aşağıdaki hadis ve ayetlerin hangisinde sözü edilen durumun azaltılması ile ilgili bir bilgi yer almaz?

A) “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.” (Hadis-i şerif)

B) “Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.” (Cuma suresi, 10. ayet)

C) “Yiyin, için; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet)

D) “Göğü o yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetler)


