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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İ S T İ K L Â L  M A R Ş I



A T A T Ü R K ’ Ü N  G E N Ç L İ Ğ E  H İ T A B E S İ
 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, mu-
hafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-
mel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

 Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şe-
rait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

 Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril-
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret 
içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklâl 
ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

 Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

              MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

          20 Ekim 1927



Ö N  S Ö Z
Sevgili Öğrenciler,

“Test” sözcüğü ilk başta itici gibi görünse de istesek de istemesek de eğitimin bir 
parçası olarak karşımıza çıkıyor ve sınav hazırlık süreçleri gösteriyor ki çıkmaya da 
devam edecek. Bu zorunluluğa odaklandığımızda konuya bakış açımız yüzeysel 
eleştirilerin bir adım ötesine geçiyor. Hele bizler gibi veli olmanın yanında eğitimci kim-
likleri de olan kişiler ister istemez söz konusu duruma daha derinlemesine yaklaşıyor.  
Bu derin yaklaşımdan kastımız çocuklarımızın ve öğrencilerimizin sınava hazırlık süreç-
lerinde kullandığı kaynakların sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Bu aşamada olum-
lu örnekler kadar olumsuz örnekler de dikkatimizi çekti. Gerek sınıf içi çalışmalarımız ge-
rekse aldığımız kursların verdiği cesaretle bizler de bu alana katkı sunmaya karar verdik.  
Elinizdeki bu kitap, böyle saf bir niyetin meyvesi olmasının yanında uzun yıllara dayanan 
emek, çalışma ve deneyimin ürünüdür. Nasıl ki meyveler güneşten yararlanırsa bizler 
de eserimizi ortaya koyarken dilimizin tüm zenginliklerinden yararlandık. Bu bakımdan 
öğrencilerimiz sorularımızı çözerken bir bakıma ileriki okumalarına da kapı aralamış 
olacaklar. Tüm bunların yanında konu kazanımları, konu pekiştirme yaklaşımları, yeni 
nesil sorularla mantık muhakeme geliştirme, eleştirel düşünmeye yönlendirme; tablo, 
şekil, grafik yorumlama gibi üst düzey dil becerilerini de geliştirme olanağı bulacaklardır.  
Böylesi çalışmaların hakkı ile değerlenebilmesi için ortaya konan ürünlerin kurum-
sal bir çerçevede ele alınması gerekir. Bizim için bu çerçevenin adı Öncelik Yayın-
ları oldu. Kitabımızın dizgi ve düzeltme aşamalarında sonsuz katkıları olan Uzman 
Kariyer dizgi ekibine soruların yazımı ve zenginleştirilmesi boyutunda hep yanımız-
da olan ağabeylerimize, takıldığımız her konuda desteklerini esirgemeyen eşlerimi-
ze, aile büyüklerimize, çalışmalarımıza ilham olan çocuklarımıza, sonsuz ışıltıları 
ile mesleğimizde ilerlememize vesile olan öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz. 
Başarı dileklerimizle…
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ilgili çıkarımlarda bulunur. 
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
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8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır. 
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BİRİNCİ ÜNİTE: KADER İNANCI
 
 8.1.1.	 Kader	ve	kaza	inancını	ayet	ve	hadislerle	açıklar.	
	 8.1.2.	 Evrendeki	yasaları	kader	ve	kaza	ile	ilişkilendirir.
	 8.1.3.	 İnsanın	ilmi,	iradesi,	sorumluluğu	ile	kader	arasında	ilişki		kurar.	
	 8.1.4.	 Kaza	ve	kader	ile	ilgili	kavramları	analiz	eder.	
	 8.1.5.	 Toplumda	kader	ve	kaza	ile	ilgili	yaygın	olan	yanlış	anlayışları		sorgular.
	 8.1.6.	 Hz.	Musa’nın	(a.s.)	hayatını	ana	hatlarıyla	tanır.
	 8.1.7.	 Ayet	el-Kürsi’yi	okur,	anlamını	söyler.



1. Evrendeki	hiçbir	şey	rastgele	meydana	gelmemektedir.	Her	olayın	bir	sebebi,	her	eşyanın	bir	yapanı,	her	şiirin	
bir	şairi,	her	harfin	bir	kâtibi	vardır.	O	halde	bu	uçsuz	bucaksız	evreni,	canlı	ve	cansız	tüm	varlıkları	da	var	eden	
birinin	olması	gerekir.	İşte	bu	Yüce	Allah’tır.	Çevremizdeki	varlıkları,	doğayı	ve	evrendeki	düzeni	incelediğimizde	
Allah’ın	varlığını,	birliğini	ve	kudretini	anlayabiliriz.	

Bu parçaya göre öncelikli olarak aşağıdaki yargılardan hangisine yönelik bir çıkarım yapılabilir? 

A)	 Evrendeki	oluşumların	bir	tesadüf	olduğuna
B)	 Dünyadan	sonra	ahiret	hayatının	başlayacağına
C)	 Evrenin	bilinçli	bir	tasarımcının	ürünü	olduğuna
D)	 Dünyanın	kendi	kendine	var	olabileceğine

2. Aysel	Öğretmen,	ders	sonunda	öğrencilerinden	evrensel	yasalarla	ilgili	örnekler	istemiştir.	Söz	hakkı	alan	Meral,	
Alper,	Büşra	ve	Ayşin	bazı	ayetleri	örnek	olarak	söylemişlerdir.

“Onlar	yeryüzünde	gezip	ken-
dilerinden	öncekilerin	sonunun	
nasıl	olduğuna	bakmazlar	mı?”	
(Fâtır,	44)Meral

 
“Yeryüzüne	bakmazlar	mı?	
Orada	her	güzel	çiftten	nice	bit-
kiler	yetiştirdik.”	(Şuarâ,	7)

Alper

“Birilerine	duyduğunuz	kin	ve	
nefret,	sizi	âdil	davranmamaya	
itmesin.	Adaletli	olun!”	(Mâide,	
8)Büşra

 
“Denizde	dağlar	gibi	yüzen	ge-
miler	de	O’nun	varlığın	delille-
rindendir.”	(Şûra,	32

Ayşin

Buna göre hangi öğrenciler aynı evrensel yasaya yönelik örnekler vermiştir?

A)	Meral	ve	Alper	 B)	Büşra	ve	Ayşin	 C)	Alper	ve	Büşra	 D)	Meral	ve	Büşra

3. Aşağıda	iki	ayet	verilmiştir:

I. “İnsan	ancak	kendi	çalışmasının	karşılığını	elde	edebilir.”	(Necm,	39)

II. 	“Kararını	verdiğin	zaman	sadece	Allah›a	dayanıp	güven.”	(Âl-i	İmrân,	159)

Bu ayetler, sırasıyla hangi kavramlarla ilişkilendirilebilir?

A)	Kader,	Sünnetullah	 B)	İrade,	Özgürlük	 C)	Emek,	Tevekkül	 D)	Ecel,	Sorumluluk
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8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

4. Yoğun	hava	sıcaklıkları	nedeniyle	Kahramanmaraş’ın	
Pazarcık	ilçesinde	yer	alan	demir	yolu	rayları	gen-
leşti.	 Genleşme	 sonucu	Adana-Malatya	 seferini	
yapmak	 üzere	 hat	 üzerinde	 seyreden	 yük	 treni	
raydan	çıkarak	devrildi.	Neyse	ki	kazada	ölen	ya	
da	yaralanan	olmadı.	

Kader ve evrensel yasalar ilişkisi düşünüldü-
ğünde yukarıda yer alan haberin hangi evrensel 
yasa ile ilgili olduğu söylenebilir?

A)	Kimyasal	yasalar	 B)	Fiziksel	yasalar

C)	Biyolojik	yasalar	 D)	Toplumsal	yasalar

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, insanın özgür ira-
desi ve sorumluluğu ile ilgili hatalı bir yorum 
içermektedir? 

A)	 “De	 ki:	 İster	 inansınlar	 isterse	 inanmasınlar.” 
(İsra,	107)	Yorum:	İnsanların	iman	etmeleri,	yal-
nızca	peygamberlerin	dilemesiyle	gerçekleşen	
bir	olaydır.

B)	 “Kendi	yaptıklarının	karşılığı	olarak	artık	az	gül-
sün	çok	ağlasınlar.”	(Tevbe,	82)	Yorum:	İnsanın	
irade	ve	tercihleri,	olumlu	ya	da	olumsuz	sonuç-
lar	doğurabilir.

C)	 “Artık	dileyen	 iman	etsin,	 dileyen	 inkâr	etsin.”	
(Kehf,	29)	Yorum:	İman	bir	tercih	meselesidir.

D)	 “Onlar	yaptıklarının	karşılığı	olarak	ebedi	kalmak	
üzere	 cennete	 girecek	 olanlardır.”	 (Ankebut,14)	
Yorum:	Cennet,	sonsuz	mükâfat	(ödül)	yurdudur.

6. “Gece	de	onlar	için	bir	 ibret	alâmetidir.	Biz	ondan	
gündüzü	 sıyırıp	 çekeriz	 de	 onlar	 karanlıklara	 gö-
mülürler.	Güneş,	kendisi	için	belirlenen	yerde	akar	
(döner).”	(Yasin,	36-37)

Aşağıdakilerin hangisinde bu ayetin işaret ettiği 
evrensel yasa ile ilgili bir örnek yer almaktadır?

A)	 Etçil	ve	otçul	hayvanların	çene	yapılarının	bir-
birinden	farklı	olması.

B	 Gelir	 adaletsizliğin	 olduğu	 toplumlarda	 huzur	
ortamının	bozulması.

C)	 Kış	günleri	sokak	hayvanları	için	bırakılan	kap-
lardaki	suyun	donması.

D)	 Yılan,	 kertenkele	 ve	 ayı	 gibi	 hayvanların	 kış	
uykusuna	yatması.

7. Aşağıdaki hadislerden hangisi, küllî irade kav-
ramına örnek olarak verilebilir?

A)	 Hiç	 kimse	 kendi	 el	 emeği	 ile	 kazandığından	
daha	hayırlı	bir	lokma	yememiştir.

B)	 Amellerinizde	orta	yolu	bulmaya	çalışın.

C)	 İnsanların	 çoğunun	aldandığı	 iki	 nimet	 vardır:	
Sağlık	ve	boş	vakit.			

D)	 Allah’ın	yarattığı	ilk	şey	kalemdir.	Kalemi	yarattı	
ve	ona:	“Kıyamete	kadar	olacak	her	şeyi	yaz!”	
dedi.

8. Çiçeklerde	olur	arı,	
Sebebini	düşün	biraz.	
Sonbaharda	yaprak	sarı,	
Sebebini	düşün	biraz.

	 	 Agâh	ÇUBUKÇU

Yukarıdaki dörtlük hangi evrensel yasa ile iliş-
kilendirilebilir?

A)	Ekolojik	yasalar	 B)	Fiziksel	yasalar

C)	Biyolojik	yasalar	 D)	Toplumsal	yasalar



Test - 2

1. Aşağıdaki	diyagramda	birtakım	kavramlara	dair	ipuçları	verilmiştir.	

●	Hükmetmek
●	Emretmek
●	Gerçekleştirmek

●	Güvenmek
●	Dayanmak

●	Çaba	
●	Say

●	Nimet
●	Lütuf

Buna göre hangi kavram hakkında verilen bilgide yanlışlık yapılmıştır?

A)	 1.	dilimde	kaza	kavramının	ipuçları	verilmiştir.

B)	 2.	dilimde	anlatılmak	istenen	kavram	rızıktır.

C)	 3.	dilimde	ipuçları	verilen	kavram	başarıdır.

D)	 4.	dilimde	emek	kavramı	üzerinde	durulmuştur.

2. (I)	Yaklaşık	dört	metre	kanat	açıklığı	ile	albatros,	yaşayan	en	büyük	uçan	kuş	türüdür.	(II)	Albatroslar,	geniş	kanatları	
sayesinde	günde	1600	kilometre	mesafe	kat	edebilir.	(III)	Wisdom	olarak	bilinen	dişi	albatros	türü,	yılda	sadece	
bir	adet	yumurta	bırakır.	(IV)	Araştırmacılar	bu	türe	ilk	dijital	veri	cihazını	1956’da	taktı	ve	o	zamandan	beri	bu 
kuş	türü	gözlem	altında	tutulmaktadır.

Metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi farklı bir evrensel yasa ile ilgilidir?

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

3. Hasan	öğretmen,	dersin	sonunda	işlenen	konuya	dair	bir	örnek	istemiş	ve	söz	hakkı	alan	Selim	şu	ayeti	okumuştur:

“Öyle	bir	fitneden	sakının	ki	aranızdan	yalnız	haksızlık	edenlere	erişmekle	kalmaz,	hepinize	erişir.”	(Enfâl,	25)

Öğretmen, Selim’in bu cevabını doğru bulduğuna göre, işlenen dersin konusu aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

A)	Fiziksel	Yasalar	 B)	Biyolojik	Yasalar	 C)	Psikolojik	Yasalar	 D)	Toplumsal	Yasalar

4. “Bir	adam	yolda	yürürken	susadı	ve	gitgide	susuzluğu	arttı.	Derken	bir	kuyuya	rastladı.	 İçine	 inip	susuzluğunu	
giderdi.	Kuyudan	çıkınca	susuzluktan	toprağı	yalamakta	olan	bir	köpek	gördü.	Adam	kendi	kendine,	 ‘Bu	köpek	
de	benim	gibi	susamış	olmalı.”	diyerek	tekrar	kuyuya	indi.	Ayakkabısına	su	doldurup	ağzıyla	tutarak	dışarı	çıktı	
ve	köpeğe	su	verdi.	Yüce	Allah	onun	bu	davranışından	memnun	kaldı	ve	günahlarını	affetti.”	(Buhari,	Edeb	27)

Peygamberimizin (sav) haber verdiği yukarıdaki örnek olaydan nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz?

A)	 Hayvanlara	merhametle	yaklaşıp	onlara	iyilik	yapmak,	bütün	ibadetlerden	önemlidir.

B)	 Cüzi	iradeyi	doğru	kullanarak	yapılan	güzel	davranışlar,	küçük	bile	olsa,		insanları	hayra	ulaştırır.

C)	 Hayvanlara	yapılan	iyilikler,	bazen	insanlara	yapılan	iyiliklerden	daha	güzel	sonuçlar	doğurur.

D)	 Allah’ın	rızasına	ulaşmak	için	akılla	değil;	çoğu	zaman	vicdanla	hareket	etmek	gerekir.
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5.    İnsanı	diğer	varlıklardan	ayıran	en	önemli	özel-
liği	aklı	ve	iradesidir.

  İnsan,	kutsal	kitaplar	ve	peygamberler	tarafın-
dan	 iradesini	 nasıl	 kullanması	 gerektiği	 hak-
kında	bilgilendirilmiştir.

  İnsan,	 kendisine	 verilen	 irade	 gereği	
sorumlulukları	olan	bir	varlıktır.

  İnsan,	 sorumluluklarından	 dolayı	 ahirette	 ilahi	
bir	ödül	veya	ceza	ile	karşılaşacaktır.

Verilenlere göre İslam’ın insana ve iradesine 
bakış açısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A)	 Meleklerin	 ve	gözle	görünmeyen	diğer	 varlıkların	
durumu	ile	insanın	durumu	arasında	bir	fark	yoktur.

B)	 İnsan	özgür	bir	varlıktır,	seçimlerini	kendisi	ya-
par,	yapamadıklarından	da	sorumlu	tutulamaz.

C)	 Peygamberlerin	 yaşantı	 ve	 öğretileri	 iradenin	
doğru	 kullanılması	 noktasında	 insana	 rehber	
olmuştur.

D)	İnsanın	iradesi	ile	sorumluluğu	arasında	doğru-
dan	bir	ilişki	söz	konusudur.

6. Yağmurun	oluşması	için	yoğunlaşma	ve	buharlaşma	
gibi	temel	iki	aşama	gereklidir.	Güneş	ışığının	etkisiyle	
yeryüzündeki	sular	buharlaşarak	atmosfere	yükselir.	
Yükseldikçe	soğuyan	buhar	 tanecikleri	 soğuk	hava	
katmanı	sayesinde	su	damlalarına	dönüşür.	

Buna göre yağmurun yağması olayı aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A)	Kader	 B)	Kaza	 C)	Düzen	 D)	Ecel

7. Geçtiğimiz	 hafta	 TÜİK,	 2018	 yılına	 ilişkin	 evlen-
me	ve	boşanma	 istatistiklerini	 açıkladı.	Buna	gö-
re,	geçtiğimiz	yılda	yaklaşık	570	bin	olan	evlenen	
çift	sayısı,	2018’de	%	3	gerileyerek	553	bin	kişiye	
düştü.	Ancak	bir	 önceki	 yılda	 boşanan	 çift	 sayısı	
128	bin	iken,	bu	sayı	2018’de	%	11	artışla	142	bin	
kişiye	yükseldi.	

Bu parçada öne çıkan evrensel yasa aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Hukuksal	yasalar	 B)	Toplumsal	yasalar

C)	Biyolojik	yasalar	 D)	Fiziksel	yasalar

8. O,	yedi	göğü	tabaka	tabaka	yaratandır.	Rahmân’ın	
yaratışında	hiçbir	uyumsuzluk	göremezsin.	Bir	ke-
re	daha	bak!	Hiçbir	çatlak	ve	düzensizlik	görüyor	
musun?	(Mülk,	3)

Biz,	gerçekten	insanı	en	güzel	bir	biçimde	yarattık.	
(Tîn,	4)

Sizi	çift	çift	yarattık,	uykunuzu	dinlenme	vakti	kıldık,	
geceyi	bir	örtü	yaptık,	gündüzü	geçim	sağlama	vak-
ti	kıldık,	üstünüze	yedi	kat	sağlam	gök	bina	ettik,	
parlak	ışık	veren	güneşi	var	ettik.	(Nebe,	8-14)

Yukarıda verilen ayetlerin oluşturduğu metnin 
ortak başlığı ne olmalıdır?

A)	 Evrendeki	Ölçü	ve	Uyum
B)	 Kur’an’da	Allah	ve	İnsan
C)	 Kader	ve	Biyolojik	Yasalar
D	 İnsanın	İradesi	ve	Kader



Test - 3

1.  Yüce	Allah’ın	isimlerinden	biri	olan	Rezzak;	rızıklandıran,	her	ihtiyacı	karşılayan	anlamı-
na	gelir.	Çünkü	Allah’tan	başka	rızık	verici	yoktur.	Rızık,	maddi	ihtiyaçlara	karşılık	gelebi-
leceği	gibi,	insanların	his	ve	duygu	dünyasını	tatmin	edecek	manevi	ihtiyaçlarına	da	kar-
şılık	gelebilir.	

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi manevi rızık olarak isimlendirilir?

A)	 Yeni	doğan	bebek	için	anne	sütünün	en	yüksek	besin	değerine	sahip	gıda	olması

B)	 Elma	kurtlarının	yavrularını	ağaç	dallarına	bırakmalarıyla,	ağaç	çiçek	acınca	kurtların	elmaya	yerleşmeleri
C)	 Serçenin,	yavrularını	ağzında	sindirime	hazırladığı	gıdalarla	beslemesi

D)	 Kur’an-ı	Kerim	dinlerken	insanın	içini	tarifsiz	bir	huzurun	kaplaması

2. İnsanın	yapacağı	işlerde	kendisine	düşen	sorumlulukları	yapıp	her	türlü	tedbiri	aldıktan	sonra	sonucunu	Allah’tan	
beklemesine	tevekkül	adı	verilir.	Tevekkül,	insanı	tembellikten	uzaklaştırır	ve	çalışmaya	yöneltir.	Kadere	imanın	
bir	gereği	olan	tevekkül,	insanı	ümitsizliğe	ve	karamsarlığa	düşmekten	korur.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi, metinde anlatılan kavrama örnek olarak verilemez?

A)	 “Müminler	yalnızca	Allah’a	güvenip	dayansınlar.”	(Tevbe,	51)

B)	 “Onun	varlığının	delillerinden	biri	de	denizde	dağlar	gibi	yüzen	gemilerdir.”	(Şûrâ,	32)

C)	 “Bana	Allah	yeter,	O’ndan	başka	ilah	yoktur.	Ben	sadece	O›na	güvenip	dayanırım.”	(Tevbe,	129)

D)	“O	halde	sen	Allah’a	güven.	Çünkü	sen,	apaçık	bir	gerçeğin	üzerindesin.”	(Neml,	79)

3. Başarı	elde	etmek	isteyen	bir	öğrenci	derslerine	çalışmalı,	tarlasından	bereket	bekleyen	bir	çiftçi	alın	teri	dökme-
lidir.	Çalışmadan,	çaba	göstermeden	hiçbir	şey	elde	edilemez.	Toprağa	ekilen	bir	tohumun	filizlenmesi	için	suya,	
bir	ağacın	meyve	vermesi	için	ışığa,	müsabakalarda	dereceye	girmek	isteyen	bir	sporcunun	antrenmana	ihtiyacı	
olduğu	gibi	geçimini	helal	yollardan	temin	edebilmesi	için	de	insanın	da	çaba	ve	gayret	sarf	etmesi	gerekir.

Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi ele alınmaktadır?

A)	Ecel	 B)	Ömür	 C)	Emek	 D)	Rızık

4. Müslüman	bir	âlim,	vapurda	seyahat	ederken	karşılaştığı	Mecusî’ye	“Niçin	Müslüman	olmuyorsun?”	diye	sordu.	
Mecusî	“Belli	ki	kaderimde	bu	yok,	Allah	Müslüman	olmamı	nasip	etmiyor	”	diye	cevap	verdi.

	Âlim:	----

Mecusi’nin kader inancındaki hatayı düzeltmek için Müslüman Alim’in cevabı şıklarda verilenlerden hangisi 
olmalıdır? 

A)	 Herkes	kendi	kaderinden	sorumludur.

B)	 Hiç	kimse	kendi	kaderinden	kaçamaz.	

C)	 Talih	kaybedilinceye	kadar	asla	bilinmez.	

D)	 Ellere	bakma	eline	bak;	çünkü	kaderin	orada.
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5.  
I Yeryüzünde	yaşayan	bütün	canlıların	

rızkı	Yüce	Allah’a	aittir.
D

II İnsan	için	kendi	çalışmasının	karşılı-
ğından	başkası	yoktur.

Y

III İnsanın	herhangi	bir	konuda	istikrarlı	
çalışması,	Allah’ın	takdiri	ile	çelişmek-
tedir.

D

IV Sadece	 insanoğlunun	 değil	 her	 top-
lumun	da	belirlenmiş	bir	eceli	vardır.

D

Tabloda verilen yargıların doğru olabilmesi için 
kaç numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerek-
mektedir?

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

6. “De	ki:	Nerede	olursanız	olun	ölüm	size	ulaşır.	Sarp	
ve	sağlam	kalelerde	olsanız	bile!”	(Nisa,	78)

“Ölüm	sarhoşluğu	gerçekten	geldiğinde:	‘Ey	insan!	
İşte	 bu	 senin	 öteden	 beri	 kaçtığın	 şeydir.’	 denir.”	
(Kaf,	19)

Yukarıdaki ayetlere göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A)	 Ölümden	kaçıp	kurtulmak	mümkün	değildir.

B)	 Ölüm	her	insanın,	mutlaka	yüzleşmek	zorunda	
kalacağı	bir	geçekliktir.	

C)	 Bütün	insanlar	ölümsüz	olmayı	dilemiş	ve	ölüm-
den	kurtulmanın	yollarını	aramıştır.

D)	 Somut	önlemler	almak,	 insanı	ölüm	gerçeğin-
den	asla	uzaklaştırmaz.

7. Her	canlının	(...)	adı	verilen	bir	yaşam	süresi	var-
dır.	 Bu	 süre	 (...)	 ile	 son	 bulur.	Ayrıca	 evrenin	 de	
tıpkı	 insanlar	gibi	bir	yaşam	süresi	vardır.	Öyle	ki	
Kur’an’da	geçen	(...)	kavramı,	sadece	insanın	değil	
aynı	 zamanda	 evrendeki	 tüm	 varlıkların	 da	 son	
bulacağı	bir	gerçeği	ifade	etmektedir.	

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

A)	 ecel,	kıyamet,	ölüm	

B)	 ömür,	kıyamet,	ölüm

C)	 kıyamet,	ömür,	ecel

D)	 ömür,	ecel,	kıyamet

8.    “Dinde	zorlama	yoktur.	Artık	doğrulukla	eğrilik	
birbirinden	ayrılmıştır.”	(Bakara,	256)

  “Allah	 hiç	 kimseye	 gücünün	 üzerinde	 bir	 şey	
yüklemez.	 Herkesin	 kazandığı	 iyilik	 kendine,	
kötülük	de	kendi	zararınadır.”	(Bakara,	286)

  “Kim	doğru	yola	girerse,	ancak	kendisi	için	girer;	
kim	 de	 saparsa	 ancak	 kendi	 aleyhine	 sapar.”	
(Yunus,	108)

Verilen ayetlerde aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?

A)	 Allah	katında	en	güzel	din	hangisidir?

B)	 Allah	insanı,	hangi	özelliğinden	dolayı	sorumlu	
tutmaktadır?

C)	 İnsana	verilen	iradenin	işlevi	nedir?

D)	 İnsanlar	birbirlerinin	davranışlarından	sorumlu	
tutulabilir	mi?



Test - 4

1. Abdullah	bin	Ömer	(ra)	anlatıyor:	Rasulullah	(sav)	omzumdan	tuttu	ve	“Sen	dünyada	bir	garip	ve	yolcu	gibi	ol!”	
buyurdu.	Abdullah	şöyle	diyordu:	“Akşama	erdin	mi	sabahı	bekleme!	Sabaha	erdin	mi	akşamı	bekleme!	Sağlıklı	
olduğun	sırada	hastalık	halin	için	hazırlık	yap.	Hayatta	iken	de	ölüm	için	hazırlık	yap!

Bu	hadise	göre

I. Sadece	ahirete	hazırlık	gerektiği
II. Yolculuğun	kutsal	kabul	edildiği
III. Nimetlere	şükretmek	gerektiği	

IV.	 Dünya	hayatının	geçici	olduğu

öncüllerinden hangilerini çıkarılabilir?

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

2. İnsanın	akıllı	ve	irade	sahibi	olması,	yaptıklarından	sorumlu	olması	anlamına	gelir.	Bu	yüzden	kader,	insanın	akıl	
ve	sorumluluk	sahibi	olmasıyla	yakından	ilgilidir.	Bu	durum	Kur’an’da	şu	şekilde	dile	getirilmiştir:

“Kim	doğru	yolu	seçerse,	ancak	kendi	iyiliği	için	seçmiş	olur.	Kim	de	doğruluktan	saparsa,	kendi	zararına	sapmış	
olur.	Hiçbir	günahkâr,	başkasının	günah	yükünü	üstlenmez.”	(İsra,	15)

Bu açıklamaya göre suç işleyip hapse giren ve “Ne yapayım, bahtsızım, kaderim buymuş.” diyen birine 
hangi cevabı vermek doğru olur?

A)	 Haklısın,	senin	suçun	yok,	ne	yapsan	da	zaten	kaderinden	kaçamazsın.

B)	 Olacağı	varmış	ve	olmuş,	senin	elinden	bir	şey	gelmezdi	zaten.

C)	 Kaderi	suçlayarak	sorumluluktan	kurtulamazsın.

D)	 Akacak	kan	damarda	durmazmış,	kaderine	boyun	eğmelisin.

3. Proje görevinde “Emek ve Rızık” konulu bir afiş çalışması yapan Gizem’in aşağıdaki atasözlerinden han-
gisini kullanması beklenmez?

A)	Toprağı	işleyen	ekmeği	dişler.	 B)	Uçan	kuş,	aç	kalmaz.

C)	Zahmetsiz	rahmet	olmaz.	 D)	Ak	akçe	kara	gün	içindir.

4. Bu	yıl	LGS	sınavına	girecek	olan	Beyza,	planlı	bir	şekilde	çalışmakta	ve	sınavı	kazanabilmek	için	elinden	geleni	
yapmaktadır.	Sınavdan	birkaç	gün	önce	de:	“Allah’ım	sana	güveniyor,	işimi	sana	bırakıyorum,	hakkımda	en	hayırlı	
olanı	gerçekleştir.”	diye	dua	etmiştir.	

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Beyza’nın bu tutumunu tanımlar? 

A)	Tevekkül	 B)	Sabır	 C)	Şükür	 D)	Kader
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5. Allah	 tarafından	canlılara	verilen	her	 türlü	nimete	
rızık	 denir.	 Rızkı	 elde	 etmek	 için	 çaba	 ve	 emek	
göstermek	 gerekmektedir.	 Bir	 işin	 yapılması	 için	
bilinçli	olarak	harcanan	beden	ve	zihin	gücüne	de	
emek	denir.	İslam	Dini	emeği	kutsal	kabul	etmek-
tedir.	İnsan;	barınmak,	yaşamak	ve	beslenmek	için	
çalışmak	zorundadır.

Parçaya	göre

I. Tüm	kulların	rızkı	Allah’tan	gelmektedir.	
II. Çalışmasak	da	rızkımız,	bizi	bulacaktır.	
III. Her	kazanç	için	emek	ve	alın	teri	şarttır.	
IV.	 Rızkımızı	helal	yollardan	kazanmalıyız.	

verilen öncüllerden hangileri çıkarılamaz?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III

C)	II	ve	IV	 D)	III	ve	IV

6. İnsanın	 temel	varoluşsal	meselelerinden	biri	olan	
kader	ve	özgürlük	meselesi,	öteden	beri	bütün	din	
ve	felsefelerde	tartışılan	konuların	başında	gelmiş-
tir.	İslâm	geleneğinde	de	ilk	dönemlerden	itibaren	
tartışma	konusu	olan	bu	mesele,	tarihte	kader	ve	
kaza	öğretisi	çerçevesinde,	belli	esaslar	temelinde	
Müslümanların	büyük	çoğunluğu	tarafından	kabul	
gören	bir	şekle	kavuşmuştur.

Buna	göre	

I. Kader,	sen	bize	eşit	davranmadın.
II. Kaderin	böylesine	yazıklar	olsun.
III. Tedbir	kuldan,	takdir	Allah’tandır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri İslam’ın 
doğru kader anlayışını yansıtmaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II

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

7. Evrenin	 kendine	ait	 bir	 düzeni	 ve	 yasaları	 vardır.	
Hayatın	her	alanı	yasalar	 ile	yönetilir.	Hiç	bir	şey	
tesadüfe	ya	da	şansa	bağlı	değildir.				

J.	E.	Addington

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi, her-
hangi bir evrensel yasaya örnek olarak veri-
lemez? 

A)	 “Biz	 rüzgârları	 aşılayıcı	 olarak	 gönderdik	 ve	
gökten	 su	 indirerek	 su	 ihtiyacınızı	 karşıladık.”	
(Hicr,	22)

B)	 “Yeryüzüne	 bakmazlar	 mı?	 Orada	 her	 güzel	
çiftten	nice	bitkiler	yetiştirdik.”	(Şuarâ,	7)

C)	 “Sizden	önceki	milletlerin	başından	nice	olaylar	
gelip	geçmiştir.	Yeryüzünü	dolaşın	da	yalancı-
ların	 sonunun	 nasıl	 olduğuna	 bir	 bakın.”	 (Ali	
İmran,	137)

D)	 “Ahiretin	karşılığı	ise,	iman	edenler	ve	takvada	
bulunanlar	için	daha	hayırlıdır.”	(Yusuf,	57)

8. Kader ve ilişkili konular düşünüldüğünde aşağı-
daki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir 
konuyla ilgilidir?

A)	 “Geceyi	 ve	 gündüzü,	 güneşi	 ve	 ayı	 yaratan	
O’dur.	Onların	her	biri	bir	 yörüngede	akıp	git-
mektedirler.”	(Enbiya,	33)

B)	 “Kuşkusuz	biz,	her	şeyi	belli	bir	ölçü	ve	düzene	
göre	yarattık.”	(Kamer,	49)

C)	 “Yedi	 kat	 göğü	 birbiri	 üzerine	 tabaka	 tabaka	
yaratan	da	O’dur.	Rahman’ın	yaratmasında	bir	
uyumsuzluk	göremezsin.”	(Mülk,	3)

D)	 “Şüphesiz	biz	insana	doğru	yolu	gösterdik.	Artık	
ister	şükreder,	isterse	nankörlük	eder.”	(İnsan,	3)



Test - 5

1. Mardin’de	sekiz	çocuklu	bir	ailenin	bir	ferdi	olarak	dünyaya	gelen	
2015	Nobel	Kimya	ödülünü	kazanan	Türk	Bilim	insanı	Prof.	Dr.	Aziz	
Sancar,	verdiği	bir	ropörtajda:	“Çoğu	insan	zekâya	inanır,	ben	inanmı-
yorum.	Bizi	birbirimizden	ayıran	şey	emektir,	ben	çalışmaya	inanıyo-
rum.”	dedi.

Verilen	metin

I. İnsan	için	ancak	kendi	çalışmasının	karşılığı	vardır.	(Necm,	39)

II. Kişi	kendi	el	emeğindan	daha	temiz	bir	kazanç	elde	etmemiştir.	(Hadis)

III. Toprağı	işleyen,	ekmeği	dişler.	(Atasözü)

öncüllerinden hangisi ya da hangileri ile ilişkilendirilebilir?  

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

2. Hz.	Peygamber	(sav)	Muaz	ile	karşılaştı,	arkadaşının	elini	sıktı	ve	ona	şöyle	söyledi.

  Muaz,	ne	oldu,	ellerin	nasır	tutmuş.

  Evet;	çünkü	toprakla	meşgul	oluyor	ve	çoluk	çocuğumun	geçimini	sağlıyorum.

Bunun	üzerine	Hz.	Peygamber	(sav),	Muaz’ı	öptü	ve	şöyle	söyledi:	“İşte	bu	eli	cehennem	yakmaz.”

İlhan	Öğretmen	konu	ile	ilgili	verdiği	bu	örneğe	bir	de	ayet	eklemek	istemektedir.

Buna göre İlhan Öğretmen’in aşağıdaki ayetlerden hangisini seçmesi uygundur?

A)	 “İnsan	için	kendi	çalışmasından	başka	bir	şey	yoktur.”	(Necm,	39)

B)	 	“Size	verdiğimiz	rızıkların	iyi	ve	temiz	olanlarından	yiyin	ve	Allah’a	şükredin.”	(Bakara,	172)

C)	 “İyilik	yaparsanız	kendinize;	kötülük	yaparsanız	yine	kendinize	yapmış	olursunuz.”	(İsrâ,	7)

D)	 “Size	rızık	olarak	verdiklerimizden	Allah	yolunda	harcayın.”	(Bakara,	254.)

3. Öykü,	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	ödevini	yaparken	annesine	çalıştığı	konu	hakkında	soru	sormuş,	annesi	de	
cevap	olarak	ona	şu	ayetleri	okumuştur:

“Eğer	yerde	ve	gökte	Allah’tan	başka	ilâhlar	olsaydı,	kesinlikle	ikisinin	de	düzeni	bozulurdu.”	(Enbiyâ,	22)

“Güneşi	ışıklı,	Ay’ı	da	parlak	kılan,	yılların	sayısını	ve	hesabını	bilmeniz	için	aya	evreler	koyan	Allah’tır.”	(Yunus,	5)	

“Geceyi	ve	gündüzü,	Güneş’i	ve	Ay’ı	yaratan	odur.	Her	biri	bir	yörüngede	hareket	etmektedir.”	(Enbiyâ,	33)

Buna göre Öykü, annesine hangi konu hakkında soru sormuş olmalıdır? 

A)	Evren	ve	Düzen	 B)	Emek	ve	Rızık	 C)	Akıl	ve	Sorumluluk	 D)	İnsan	ve	Kader
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4. 8.	sınıf	öğrencisi	Kerem,	Prof.	Dr.	Fuat	SEZGİN	gibi	
bir	bilim	adamı	olmayı	istemektedir.	“Ben	de	onun	
gibi	emek	harcamalı,	çaba	ve	gayret	sarf	etmeliyim.	
Vaktimi	lüzumsuz	ve	zararlı	işlerle	ziyan	etmeme-
liyim.	 Düzenli	 çalışmalı,	 elimden	 gelen	 çaba	 ve	
gayreti	 göstermeli,	Allah’a	 güvenmeli	 ve	 başarıyı	
sadece	Allah’tan	beklemeliyim”	demektedir.

Kerem’in bu tutumu, kaderle ilişkili kavramlar-
dan hangisine gönderme yapmaktadır? 

A)	Ecel	 B)	İrade

C)	Tevekkül	 D)	Özgürlük

5. Aşağıda	bazı	değerlendirmeler	yer	almaktadır.

(....)	Yeryüzündeki	tüm	rızıklar	Allah’ındır.	Rızkı	elde	
etmek	için	kulun	çaba	göstermesi	gerekir.	

(....)	 Ölüm,	 kaderimizde	 yazılı	 olduğundan	 hiçbir	
musibet	karşısında	tedbir	almaya	gerek	yoktur.

(....)	Çalışmak	ve	gayret	sarf	etmek,	Yüce	Allah’ın	
bir	kimseye	belirlediği	rızkı	değiştirmez.	

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar “D”, yanlış 
olanlar “Y” ile işaretlendiğinde sıralama nasıl 
olur? 

A)	Y-D-Y	 B)	D-Y-Y

C)	Y-D-D	 D)	Y-Y-Y	

6. 
I. “Allah	size	yardım	ederse,	sizi	yenecek	yoktur.	

Eğer	sizi	yardımsız	bırakırsa,	artık	size	kim	yar-
dım	edebilir?”	(Âl-i	İmrân,	160)

II. 	 “Her	kim	hidayet	yolunu	seçerse,	kendi	 iyiliği	
için	seçer;	kim	de	doğru	yoldan	saparsa	kendi	
aleyhine	sapar.”		(İsra,	15)

III. “O;	geceyi,	gündüzü,	Güneşi	ve	Ay’ı	yaratandır.	
Her	biri	bir	yörüngede	hareket	ederler.”	(Enbiya,	
33)

IV.	 “Biz	insana	doğru	yolu	gösterdik;	artık	ister	şük-
redici	olsun	isterse	nankör.”	(İnsan,	3)

Yukarıdaki ayetlerden hangileri aynı konuyla 
ilgili ayetlerdir?

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

7. (I)	Tevekkül;	Allah’a	 teslim	olmak,	güvenmek,	da-
yanmak,	 bağlanmak	 ve	 sığınmak	 demektir.	 (II)	
Kişinin	kendini	Rabbine	teslim	etmesi	demek,	ola-
cak	olaylarda	insanın	payının	çok	az	olması,	kişinin	
gayretinin	sonuca	etki	edememesidir.	 (III)	Günlük	
hayatta	yaşanan	bir	takım	iş	kazalarında,	kazaların	
sebeplerinin	sorgulanmasına	gerek	kalmaz;	çünkü	
yaşananlar	ancak	“alın	yazısı”	olarak	açıklanabilir.	
(IV)	Mü’minler	 ise	ancak	Allah’a	 tevekkül	ederler.	
(V)	Allah	yaşananların	hepsinden	haberdardır.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümleler-
den hangileri yanlıştır? 

A)	I	ve	V	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV	 D)	IV	ve	V

8. “Kâfirlere	ve	münafıklara	itaat	etme!	Onların	eziyet-
lerine	aldırma!	Allah’a	tevekkül	et!	Koruyucu	olarak	
Allah	yeter.”	(Ahzab,	48)

Aşağıdakilerden hangisi, anlam bakımından altı 
çizilen kavramı karşılamaktadır?

A)	 Allah’a	dayanmak	ve	güvenmek

B)	 Allah’ı	bilmek	ve	tanımak

C)	 Allah’a	iman	ve	ibadet	etmek

D)	 Allah’a	yakın	olmak



Test - 6

1. 2018	YKS	sınavı	birinci	oturumu	olan	TYT	sınavı	saat	10.15’te	başladı.	Ağrı’da	sabah	saatlerinde	okul	gelen	ve	
kimliğini	evde	unuttuğunu	fark	eden	Büşra	Demir	adlı	öğrenci	eve	gidip	kimliğini	alıp	geldiğinde	saat	10.01	idi.	
Sınav	görevlileri	 tarafından	saat	10.00’da	kapıların	kapatıldığı	gerekçesiyle	Büşra	Demir,	1	dakika	gecikmeyle	
sınava	alınmadı.	Çevrede	bulunan	vatandaşlar	duruma	tepki	gösterirken	Büşra	Demir	gözyaşlarına	boğuldu.		

Rehber	öğretmenin	anlattığı	bu	olayı	öğrenciler	şöyle	değerlendirmişlerdir:		

Büşra’yı	asla	suçlayamayız,	bu	
olayda	onun	elinden	ne	gelirdi	
ki

Azra

 
Büşra	bu	kadar	önemli	bir	sınav	
için	daha	sıkı	tedbirler	almalı	ve	
kimliğini	unutmamalıydı.

Faruk

Çevredekiler	duyarlı	olmalı	
ve	ne	şekilde	olursa	olsun	
Büşra’nın	binaya	girmesini	sağ-
lamalıydılar.İlhan

 
Artık	Büşra’nın	yapabileceği	tek	
şey	gelecek	sınava	hazırlanmak	
ve	sorumluluklarını	önemse-
mektirSeda

Buna göre yaşanan olayla ilgili olarak kimlerin değerlendirmesinin yanlış olduğu söylenebilir? 

A)	Azra	ve	İlhan	 B)	Azra	ve	Faruk	 C)	Seda	ve	İlhan	 D)	Faruk	ve	Seda

2. Aşağıdaki	bulmacada	kader	ile	ilgili	bazı	kavramlar	yer	almaktadır.

i R A D E
V I K P C
E Z İ U E
H I M L L
Ö K C Ü Z

Buna göre bulmacada aşağıdaki tanımlardan hangisinin cevabı yoktur?

A)	 İnsan	hayatı	ve	diğer	canlılar	için	belirlenmiş	süre	ve	bu	sürenin	sonu

B)	 Allah’ın	emrettiği,	sevdiği	ve	hoşnut	olduğu	tüm	davranışlar

C)	 Bir	şeyi	yapıp	yapmamaya	karar	verme	gücü,	istek,	dilek

D)	 Yüce	Allah’ın	tüm	canlılara	yiyip	içmek	ve	yararlanmak	için	verdiği	her	şey

3. “Namaz	kılındıktan	sonra	yeryüzüne	dağılın	ve	Allah’ın	 lütfundan	nasibinizi	arayın.	Allah’ı	çok	anın	ki	kurtuluşa	
eresiniz.”	(Cuma,10)

“Bilsin	ki	insan	için	kendi	çalışmasından	başka	bir	şey	yoktur.	Ve	çalışması	da	ileride	görülecektir.”	(Necm,	39-40)

Bu ayetleri okuyan Gülnihal, ayetlerde daha çok hangi kavrama vurgu yapıldığı tespitinde bulunursa doğru 
söylemiş olur?

A)	Rızık	 B)	Nimet	 C)	Emek	 D)	Tevekkül
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4. Annesinin sık tekrar eden “Terli terli su içme, 
montunun fermuarını kapatmayı unutma, bu 
yemek çok faydalı ve bu tabak bitecek ... ” gibi 
öğütlerini dinlemeyip “Bana bir şey olmaz” di-
yerek dikkatsiz davranan, kendini korumayan 
ve sağlıksız beslenerek hastalanan Mehmet için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	 Annesini	dinlemeyerek	cesaretini	kanıtlamıştır.

B)	 Son	derece	kuvvetli	bir	bünyeye	sahiptir.

C)	 Hastalık	karşısında		yapacağı	hiçbir	şey	yoktur.

D)	 Gerekli	tedbirleri	almadığı	için	hasta	olmuştur.	

5. “Bu	Kur’an;	kendisiyle	uyarılsınlar,	Allah’ın	ancak	tek	
ilah	olduğunu	bilsinler	ve	akıl	sahipleri	düşünüp	öğüt	
alsınlar	diye	insanlara	bir	bildiridir.”	(İbrahim,	52)

Bu ayete göre insanın doğru bir inanışa sahip 
olması, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması 
için akıl ve iradeye ilaveten ne verilmiştir? 

A)	Zenginlik		 B)	Kutsal	kitap	

C)	Rızık	 D)	Aile

6. Prof.	 Dr.	 Fuat	 Sezgin	 anlatıyor:	 “Hocam	Helmutt	
Ritter	 ile	 çalışmaya	başladım.	Çok	zor	bir	 adam-
dı.	Çalışmaya	başladıktan	bir	 iki	gün	sonra	bana:	
‘Fuat!	Günde	 kaç	 saat	 çalışıyorsun?’	 diye	 sordu.	
‘13-14	 saat	 çalışıyorum.’	 dedim.	O	 zaman	 bana:	
‘Bu	 kadar	 çalışmayla	 âlim	 olamazsın.	 Eğer	 âlim	
olmak	istiyorsan	bu	miktarı	artıracaksın.’	dedi.	Ben	
de	o	günden	sonra	her	gün	18	saat	çalışmaya	baş-
ladım.

Verilen metin

I. Zahmet	olmadan	rahmet	olmaz.

II. Yalnız	taş,	duvar	olmaz.

III. Dost	kara	günde	belli	olur.

IV.	 Toprağı	işleyen,	ekmeği	dişler.

atasözlerinden hangisi ya da hangileri ile iliş-
kilendirilebilir?  

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

7. Hz.	Muhammed	(sav),	Mekke	döneminde	İslam’ın	
ilk	 yıllarında	 insanları	 İslam’a	 davet	 etmiş;	 fakat	
büyük	bir	 tepkiyle	 karşılaşmış,	 uzun	 süre	 istediği	
olumlu	sonucu	burada	elde	edememişti.	Bir	umutla	
gittiği	Taif	şehrinde	daha	kötü	bir	olayla	karşılaşmış,	
şehrin	girişinde	taşlanmış,	bedeni	zarar	görmüş	ve	
ciddi	şekilde	yaralanmıştı.	Fakat	bu	durumda	iken	
bile	şöyle	dua	etmişti:	“Allah’ım!	Güçsüz	ve	çaresiz	
kaldığımı	halkın	gözünde	hor	görüldüğümü	ancak	
sana	arz	ederim.	Allah’ım!		Gazabına	uğramaktan	
da	rahmetinden	uzak	kalmaktan	da	yine	sana	sığı-
nırım.	Ey	Rabbim,	bütün	kuvvet	ve	her	türlü	kudret	
ancak	sendendir.”

Parçaya	göre

I. Tarihte	zaman	zaman	peygamberler	de	başarı-
sızlığa	uğramışlardır.	

II. Herhangi	bir	işte	sadece	dua	ederek	başarıya	
ulaşmak	mümkün	değildir.

III. Çalışmak	ve	dua	etmek,	bir	işte	başarıya	ulaş-
mamızı	sağlayan	en	önemli	unsurlardır.	

yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II

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

8. “Eğer	Allah	zulümleri	yüzünden	insanları	cezalan-
dırsaydı,	yeryüzünde	tek	bir	canlı	bile	bırakmazdı.	
Fakat	onları	 takdir	edilen	bir	süreye	kadar	ertele-
mektedir.	Süreleri	dolunca	ne	bir	an	geri	kalabilirler,	
ne	de	ileri	gidebilirler.”	(Nahl,	61)

Buna	göre;

I. İnsanların	bütün	fiilleri,	ilahi	cezayı	gerektirir.

II. Yüce	Allah	süre	tanır;	ancak	ihmal	etmez.

III. Allah	her	varlığa	ecel	ve	ömür	takdir	etmiştir.

Verilen yargılardan hangisine ya da hangilerine 
ulaşılabilir?

A)	Yalnız	III	 B)	I	ve	II

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



Test - 7

1. Aşağıdaki	diyagramda	bazı	anahtar	kavramlar	verilmiştir.

Hayy

Kudret

İlim

AzimKayyum

Buna göre şekilde verilen kavramların ortak noktası düşünüldüğünde soru işareti bulunan kısma hangisi 
yazılmalıdır?

A)	Ayete’l-Kürsi		 B)	Kureyş	Suresi		 C)	Maun	Suresi	 D)	Asr	Suresi

2. 	Kıssa,	Kur’an-ı	Kerim’de	geçmişte	yaşamış	bazı	topluluk	ve	peygamberler	hakkında	anlatılan	ibret	verici,	ders	
yüklü	hikaye	ve	olaylardır.	Tarih	boyunca	gönderilen	tüm	peygamberler,	Allah’ın	kendilerine	verdiği	uyarıcılık	ve	
elçilik	vazifelerini	yerine	getirmek	için	yoğun	bir	gayret	sarfetmişlerdir.	

Buna göre Firavun ve ona tabi olan Mısır halkını doğru yola çağırmak üzere görevlendirilen Hz. Musa (as), 
hangi peygamberle beraber bu görevi yerine getirmiştir?

A)	Hz.	Şuayb	(as)	 B)	Hz.	Harun	(as)	 C)	Hz.	Yusuf	(as)	 D)	Hz.	Nuh	(as)

3. Ayete’l-Kürsi’de geçen ve Rabbimizin varlığı idare etmek ve varlığın devamlılığını sağlamakla ilgili sıfatı 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)	Hayy	 B)	Kudret	 C)	Kayyum	 D)	Azim

4. Hz.	Musa	hakkında	aşağıda	bazı	bilgiler	verilmiştir:

I. Firavun’un	sarayında	büyümüştür.

II. Medyen’e	gitmiş	ve	uzunca	bir	süre	orada	kalmıştır.

III. Mısır’da	bir	kavgayı	ayırırken	istemeden	birinin	ölümüne	sebep	olmuştur.

IV.	 Kavminin	yanına	Harun’u	bırakıp	Tur	dağına	çıkmış,	döndüğünde	kavmini	buzağı	heykeline	tapar	halde	bul-
muştur.

V.	 Firavun’un	sihirbazlarıyla	mücadele	etmiştir.

Hz Musa’nın (as) hayatı göz önüne alındığında verilen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru 
bir sıralama ile verilmiştir?

A)	I-II-III-V-IV	 B)	I-III-II-V-IV	 C)	III-I-II-IV-V	 D)	II-I-V-IV-III
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5. Rahman	ve	Rahîm	olan	Allah’ın	adıyla

“Allah’tan	başka	hiçbir	 ilah	yoktur.	O	daima	diridir	
(hayydır),	bütün	varlığın	idaresini	yürüten	(kayyum)
dir.	O’nu	ne	uyuklama	tutar	ne	de	uyku.	Göklerde	
ve	yerdene	varsa	hepsi	onundur.	İzni	olmadan	hu-
zurunda	şefaat	edecek	olan	kimdir?	O,	kullarının	
önlerinde	 ve	 arkalarında	 ne	 varsa	 hepsini	 bilir.	
Onlar	ise	onun	dilediğikadarından	başka	ilminden	
hiçbir	 şey	 kavrayamazlar.	 O’nun	 sonsuz	 kudreti,	
gökleri	ve	yeri	kaplar.	Onları	görüp	gözetmek	ona	
ağır	 gelmez.	Gerçekten	 yüce	 ve	 büyük	 olan	 yal-
nızca	O’dur.”

Aşağıdakilerden yargılardan hangisi, Ayet 
el-Kürsi’nin anlamından çıkarılamaz?

A)	 Ayette	tevhid	inancı	vurgulanmaktadır.

B)	 Yüce	Allah	eşsiz	bir	güç	ve	kudrete	sahiptir.

C)	 Allah’tan	başka	herkesin	bilgisi	sınırlıdır.

D)	 Yüce	Allah	sadık	kulları	ödüllendirecektir.

6. Recep,	Ayete’l-Kürsi	 hakkında	 bir	 bulmaca	 ödevi	
hazırlamak	istemektedir.	Bulmaca	ile	ilgili	şu	ipuç-
larını	çıkarmıştır:

I. Bakara	Suresi’nin	155.	ayeti.

II. Ayete	ismini	veren	ve	Allah’ın	sınırsız	kudretini	
ifade	eden	kavram.

III. Allah’ın	 diri	 ve	 hayat	 sahibi	 olması	 anlamına	
gelen	sıfatı.

IV.	 O’nun	 dilemesiyle	 her	 şeyin	 olacağını	 ifade	
eden	sınırlı	irade.	

Bulmacayı	 hazırlarken	 ona	 yardım	eden	 sınıf	 ar-
kadaşı	Hasan	bir	ipucunda	yanlışlık	tespit	etmiştir.	

Buna göre doğru bir ödev hazırlamak için 
Hasan, arkadaşına kaç numaralı bilgide düzelt-
me yapmasını önermelidir?

A)	I	 B)	II

C)	III	 D)	IV

7. Yunus	der	ki	gör	takdirin	işleri,

Dökülmüştür	kirpikleri	kaşları,

Başları	ucunda	hece	taşları,

Ne	söylerler	ne	bir	haber	verirler.

Yunus	EMRE

Yukarıdaki dörtlükte şair hangi hakikatin üze-
rinde durmaktadır?

A)	Ömür	 B)	Ecel

C)	Ölüm	 D)	Ahiret

8.  
Harun

Mısır

Medyen

Kenan

Tur

Yukarıdaki renklerden hangisinde yer alan coğ-
rafya veya isim, Hz. Musa’nın hayatıyla doğru-
dan ilişkilendirilemez? 

A)	Yeşil	 B)	Mavi

C)	Sarı	 D)	Kırmızı



Test - 8

1. Aşağıda	Ayet	el-Kürsî’de	yer	alan	Allah’ın	nitelikleri	gösterilmiştir.

Hayy Kayyum Aliyy Azîm

Buna göre,

  Varlığı	devamlı,	hayat	sahibi,	diri	ve	ölümsüz,	her	şeyin	varlığı	O’nun	varlığına	bağlı	olan.

  Zatının	ve	sıfatlarının	mahiyeti	anlaşılamayacak	kadar	ulu	olan.

  İzzet,	şeref	ve	hükümranlık	bakımından	en	yüce	ve	aşkın	olan.

şekildeki nitelikler ile verilen tanımlar eşleştirildiğinde hangi nitelik dışarda kalır?

A)	Hayy	 B)	Kayyum	 C)	Aliyy	 D)	Azîm

2. Kur’an-ı	Kerim,	birçok	ayeti	kerimde	evrenin	ölçü	ve	denge	içerisinde	yaratıldığını	belirtmektedir.

Ayetlerden hangisi yukarıdaki paragrafı destekler nitelikte değildir?

A)	 “Gerçekten	takva	sahibi	olanlar,	cennetlerde	ve	pınar	başlarındadır.”	(Hicr,	45)

B)	 “Biz,	gerçekten	insanı	en	güzel	bir	biçimde	yarattık.”	(Tin,	4)

C)	 “Biz	her	şeyi	bir	ölçüye	göre	yarattık.”	(Kamer,49)

D)	 “Allah,	koyduğu	yasalarla	denizde	akıp	gitsin	diye	gemileri	hizmetinize	verdi.”	(İbrahim,	32)

3. Fatih	Sultan	Mehmet	Han	der	ki:	“Aklı	öldürürsen	ahlak	da	ölür.	Akıl	ve	ahlak	öldüğünde	millet	bölünür.	Kadı’yı	
satın	aldığın	gün	adalet	ölür.	Adaleti	öldürdüğün	gün	devlet	de	ölür.”

Fatih Sultan Mehmet Han aşağıda verilen evrensel yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?

A)	Biyolojik	yasalar	 B)	Milli	yasalar	 C)	Toplumsal	yasalar	 D)	Fiziksel	yasalar
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4. Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	pek	çok	ayette	insana	akıl	
verildiği;	fakat	insanın	onu	doğru	biçimde	kullana-
madığı	 ifade	 edilir.	Ayrıca	 Kur’an’da	 çok	 sayıda	
ayet,	Allah’ın	sınırsız	bilgisi	karşısında	sık	sık	insa-
nın	bilgisinin	yetersizliğine	atıfta	bulunur.	Örneğin;

“Onlara	 ‘İnsanların	 inandıkları	 gibi	 siz	 de	 inanın’	
denildiğinde	‘Biz	de	akılsızlar	gibi	iman	mı	edelim?’	
derler.	 İyi	 bilin	 ki,	 asıl	 akılsızlar	 kendileridir;	 fakat	
bunun	farkında	değillerdir.”	(Bakara,13)

“Yoksa	sen	onların	çoğunu	işitir	ya	da	aklını	kullanır	
mı	 sayıyorsun?	Onlar	 ancak	 hayvanlar	 gibidirler;	
hatta	onlardan	bile	aşağıdadırlar.”	(Furkan,	44)

Buna göre Allah’ın ilim ve iradesinin yüceliğini 
vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 “Kim	dünyanın	yararını	 (sevabını)	 isterse	ona	
ondan	veririz,	 kim	ahiret	 sevabını	 isterse	ona	
da	ondan	veririz.”	(Ali	İmran,	145)

B)	 “De	ki:	Rabbimin	sözleri	için	denizler	mürekkep	
olsa	ve	bir	o	kadar	mürekkep	ilâve	etseydik	dahi	
Rabbimin	sözleri	bitmeden	önce	mutlaka	deniz	
tükenirdi.”	(Kehf,	109)

C)	 “Her	ümmetin	bir	 eceli	 vardır.	Onların	ecelleri	
gelince,	artık	ne	bir	saat	ertelenebilirler,	ne	de	
bir	saat	öne	alınabilirler.”	(Yunus,	49)

D)	 Ben	 gerçekten,	 benim	 de	 Rabbim,	 sizin	 de	
Rabbiniz	 olan	Allah›a	 tevekkül	 ettim.	 O›nun,	
yakalayıp	 denetlemediği	 hiçbir	 canlı	 yoktur.”	
(Hûd,	56)

5.  ----	yasaların	ihlal	edildiği	bir	toplumda	insanların	
birbirine	olan	güvenleri	azalır,	sosyal	düzen	bozulur	
ve	toplumda	kargaşa	egemen	olmaya	başlar.

Parçada boş bırakılan kısım, hangi evrensel ya-
sa ile doldurulmalıdır?

A)	Fiziksel	 B)	Biyolojik

C)	Toplumsal		 D)	Hukukî

6. Peygamberimiz	(sav)	kâinattaki	yaratılış	ve	denge	
ile	ilgili	ayetleri	düşüne	düşüne	okurdu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu bilgiye örnek 
olarak gösterilemez?

A)	 O,	geceyi,	gündüzü,	güneşi	ve	ayı	yaratandır.	
Bunların	her	biri	bir	yörüngede	yüzmektedirler.	
(Enbiya,	33)

B)	 O,	 yedi	 göğü	 tabaka	 tabaka	 yaratandır.	
Rahmân’ın	 yaratışında	 hiçbir	 uyumsuzluk	 gö-
remezsin.	Bir	 kere	daha	bak!	Hiçbir	 çatlak	ve	
düzensizlik	görüyor	musun?	(Mülk,	3)

C)	 Ne	güneşin	aya	yetişip	çatması	uygundur	ne	de	
gece	gündüzü	geçebilir.	Her	biri	bir	yörüngede	
yüzüp	gider.	(Yasin,	40)

D)	 Sen	 ancak	 o	 zikre	 uyanı	 ve	 görmediği	 halde	
Rahmân’dan	korkanı	uyarabilirsin.	İşte	böylesini	
hem	bir	af	hem	de	değerli	bir	ödülle	müjdele.	
(Yasin,	11)

7. (I)	Yüce	Allah,	fert	ve	toplum	hayatının	düzeni	için	
birtakım	ilkeler	belirlemiştir.	(II)	Bu	ilkeler,	sebep-so-
nuç	ilişkisi	 içeren	kurallar	bütününden	oluşmakta-
dır.	 (III)	 Bilimsel	 deney	 ve	 gözleme	 dayanan	 bu	
kurallara	toplumsal	yasalar	adı	verilir.	(IV)	Savaş,	
işsizlik,	kıtlık	ve	kuraklık	gibi	nedenlerle	ortaya	çı-
kan	göçler	bu	yasanın	konusudur.	

Metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
yanlış bir yargı içermektedir?

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

8. “Kim	 kazanmazsa	 bu	 dünyada	 bir	 ekmek	 parası	
Dostunun	yüz	karası,	düşmanının	maskarası”	

M.	Akif	Ersoy

Sevde, yukarıda verilen beyitten yola çıkarak bir 
kompozisyon yazacak olsa buna nasıl bir başlık 
atması daha uygun düşer?

A)	Dünya	hayatı	 B)	Dosta	güven

C)	Ekmek	kavgası	 D)	Emek	ve	rızık



Test - 9

1. Hayır;	Allah’ın	emrettiği,	sevdiği,	rıza	gösterdiği	ve	yapıldığında	kişiye	sevap	kazandıran	söz	ve	davranışlardır.	Şer	
ise	Allah’ın	sevmediği,	rıza	göstermediği,	işlenmesi	durumunda	ise	kişiyi	günaha	sevk	eden	söz	ve	davranışlardır. 

	 I	 II	 III	 IV    

Buna göre yukarıda görsel olarak verilen hadislerden hangisi şer olarak nitelenen bir davranışa işaret 
etmektedir?

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

2. Kuzey	ışıkları: Dünyanın	manyetik	alanı	 ile	Güneş’ten	gelen	yüklü	parçacıkların	etkileşimi	sonucu	gökyüzünde	
ortaya	çıkan	doğal	ışımalardır.

Bu	olay,	Yüce	Allah’ın	evrene	koyduğu	yasalar	açısından	incelendiğinde	

I. “Biz	rüzgârları	aşılayıcı	olarak	gönderdik	ve	gökten	su	indirip	sizin	su	ihtiyacınızı	karşıladık.”	(Hicr,	22)

II. “Denizde	dağlar	gibi	yüzen	gemiler	de	O’nun	varlığının	delillerindendir.”	(Şûrâ,	32)

III. “Her	can	ölümü	tadacaktır.	Sonunda	bize	(Allah’a)	döndürüleceksiniz.”		(Ankebût,	57)

IV.	 “O,	insanı	aşılanmış	bir	yumurtadan	(embriyodan)	yarattı.”	(Alak,	2)

verilen ayetlerden hangisi ya da hangileri ile aynı yasaya örnek olarak verilebilir? 

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

3. 	Allahü	lâ	ilâhe	illâ	hüvel	hayyül	kayyûm,	lâ	te’huzühû	(I)	velâ	nevm,	lehû	mâ	fis	semâvâti	ve	mâ	fil	ard,	men	zellezî	
(II)	indehû	illâ	bi	iznih,	ya’lemü	mâ	beyne	eydîhim	ve	mâ	(III),	ve	lâ	yühîtûne	bi	şey’in	min	ilmihî	illâ	bimâ	şâ’,	vesia	
kürsiyyühüs	semâvâti	vel	ard,	ve	lâ	(IV)	hifzuhümâ,	ve	hüvel	aliyyül	azîm.	

(Bakara,	255)

Ayet el-Kürsi’de boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A)	 sinetün,	yeşfeu,	halfehüm,	yeûdühû

B)	 sinetün,	yeûdühû,	halfehüm,	yeşfeu

C)	 halfehüm,	yeşfeu,	sinetün,	yeûdühû

D)	yeşfeu,	sinetün,	halfehüm,	yeûdühû

4. 
I. “O’nun	varlığının	delillerinden	biri	de	denizde	dğlar	gibi	yüzen	gemilerdir.”	(Şura,	32)

II. “Yeryüzüne	bakmazlar	mı?	Orada	her	güzel	çiftten	nice	bitkiler	yetiştirdik.”	(Şuara,	37)

III. “Size	tohumlar,	bitkiler,	sarmaş	dolaş	bağlar	ve	bahçeler	yetiştirmek	için	üst	üste	yığılan	bulutlardan	şırıl	şırıl	
akan	sular	indirdik.”	(Nebe,	14-16)

Yukarıdaki ayetlerin sırasıyla işaret ettiği yasalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)	Fiziksel,	Biyolojik,	Toplumsal	 B)	Biyolojik,	Fiziksel,	Toplumsal

C)	Biyolojik,	Fiziksel,	Fiziksel	 D)	Fiziksel,	Biyolojik,	Biyolojik
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5. Oğuz	ile	Mert,	Din	Kültürü	sınavına	çalışmaktadır.	
Aralarında	şöyle	bir	diyalog	geçer:

Doğru	kader	anlayışında	kişinin	
aklını,	iradesini	kullanması	ve	
çalışıp	çabalaması	gerekir.

Oğuz

..............................................

Mert

Yukarıdaki konuşma nasıl devam ederse, 
Mert’in doğru bir kader anlayışına sahip olma-
dığı izlenimi oluşur?

A)	 Tedbir	kuldan,	takdir	Allah’tandır.

B)	 İnsan	başaramasa	da	pes	etmemeli	ve	her	za-
man	Allah’tan	hayırlısını	istemelidir.

C)	 Ben	ne	yapsam	olmuyor.	Demek	ki,	nasip	kıs-
metten	ötesi	yokmuş.

D)	 İnsan,	kayıp	ve	hüsranlarında	kaderi	suçlamak	
yerine	kendi	hatalarını	gözlemlemelidir.	

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi ait olduğu yasa 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)	 Kaçak	 elektrik	 kullanmanın	 ciddi	 bir	 hak	 ol-
duğunu	 bilen	 Fırat’ın	 faturalarını	 zamanında	
ödemesi	ve	buna	dikkat	etmeyen	Necmi’yi	de	
uyarması.

B)	 Ceyda’nın,	 aracının	 bakımlarını	 zamanında	
yaptırmadan	yola	çıkmanın	kendinden	başkala-
rını	da	tehlikeye	atabileceğinin	bilincinde	olması

C)	 Ferit’in	nadiren	gerçekleşen	Güneş	tutulmasını	
saatlerce	beklemesi

	D)	Eyke	kavminin	haksız	kazanç	peşinden	koşma-
larından	ve	diğer	ahlaki	yozlaşmalarından	ötürü	
helak	edilmesi.

7. İbrahim	Ethem	sırtıyla	odun	taşıyarak	rızkını	kaza-
nıyordu.	O’na	“Kardeşlerin	seni	hiçbir	şeye	muhtaç	
bırakmazken	niçin	hala	odun	taşıyorsun?’’	diye	sor-
dukları	zaman	şu	ayetle	cevap	verdi:	----	

Konu bütünlüğüne göre parçada boş bırakılan 
yere hangi ayet getirilmelidir? 

A)	 “Biz,	 ona	 doğru	 yolu	 gösterdik	 ister	 şükredici	
olsun	ister	nankör.”	(İnsân,	3)	

B)	 “İnsan	için	kendi	çalışmasından	başka	bir	şey	
yoktur.”	(Necm,	39)

C)	 “Size	 verdiğimiz	 rızıkların	 iyi	 ve	 temizlerinden	
yiyin	ve	Allah’a	şükredin.”	(Bakara,	172)

D)	 “Herkesin	kazandığı	iyilik	kendi	yararına,	kötü-
lük	de	kendi	zararınadır.”	(Bakara,	286)

8. Aşağıda	yasalarla	ilgili	bazı	özellikler	verilmiştir.

I. Evrenseldirler,	bilimseldir,	maddeyi	ele	alır.

II. Değişmezdir,	evrenseldir,	canlıyı	ele	alır.

III. Sebep-sonuç	ilişkisi	vardır,	öznesi	insandır.

Buna göre, verilen özellikler hangi seçenekte 
evrensel yasalarla doğru şekilde eşleştirilmiş-
tir?

Biyolojik Fiziksel Toplumsal
A) I II III
B) II I III
C) III II I
D) II III I



Test - 10

1. Aşağıda	kader	konusuyla	ilgili	olarak	Yüce	Allah’a	ait	bazı	sıfatlar	verilmiştir.
(	..?..	)

Bu	sıfat,	Yüce	Allah’ın	güç	ve	kuvvetinin	sınırsız	olduğunu,	dilediği	her	şeyi	var	edebileceği	gibi	yok	edebileceğini	
de	ifade	etmektedir.	

(	..?..	)
Bu	sıfat,	Yüce	Allah’ın	hem	duyular	âlemini	hem	de	duyu	ötesine	âlemlere	ait	tüm	durum	ve	olayları	bilmesi	an-
lamına	gelmektedir.	

(	..?..	)
Bu	sıfat,	Yüce	Allah’ın	isteyip	dilemesi	ve	istediği	her	şeyi	dilediği	gibi	yerine	getirmesi	demektir.	

Buna göre tanımları verilen sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A)	Kudret,	İlim,	İrade	 B)	Kudret,	İrade,	İlim	 C)	İlim,	Kudret,	İrade	 D)	İrade,	İlim,	Kudret

2.    “Hiçbir	kimse,	bir	başkasının	günah	yükünü	üstlenmez.”	(Zümer,	7)

  “Artık	dileyen	iman	etsin,	dileyen	inkâr	etsin.”	(Kehf,	29)

  “Yoksa	sen,	onların	çoğunu	işitir	ya	da	aklını	kullanır	mı	sayıyorsun?	Onlar	ancak	hayvanlar	gibidirler;	hatta	
onlardan	da	aşağıdadırlar.	(Furkan,	44)

Yukarıda verilen ayetlerde insanı, evrendeki diğer varlıklardan farklı kılan özelliklerden hangisine değinil-
memiştir?

A)	Sorumluluk	 B)	Vicdan	 C)	Akıl	 D)	İrade

3. Kader	ve	kaza	kavramları	birbirine	çok	yakın	kavramlar	olmakla	birlikte	kader	planlamayı,	kaza	ise	ortaya	çıkmayı	
gerçekleşmeyi	ifade	etmektedir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi, kader ve kaza kapsamında değerlendirildiğinde diğerlerinden 
farklıdır?

A)	 Alperen	iyi	bir	mühendis	olup	Aselsan’da	çalışmayı	ve	büyük	projelere	imza	atmayı	düşünmekte,	bu	doğrultuda	
sınavlara	hazırlanmaktadır.

B)	 Buğra’nın	hayalinde	Eskişehir	Fatih	Fen	Lisesi’nde	okuyarak	emeklerinin	karşılığını	almak	vardır.

C)	 Okulun	voleybol	takımında	oynayan	Gökçe,	millî	takıma	seçilmek	ve	profesyonel	oyuncu	olmak	istemektedir.

D)	 İstediği	üniversiteyi	kazanamayan	Bilal,	babasının	işlerini	büyütecek	bir	bölüm	okumaya	karar	vermiş	ve	bu	
sektörle	alakalı	bir	kursa	kayıt	yaptırmıştır.

4. Allah’ın	(cc)	insana	verdiği	en	büyük	nimetlerden	biri	olan	akıl,	insanı	diğer	canlılardan	ayıran	en	temel	özelliktir.	
İnsan,	aklı	sayesinde	düşünür,	araştırma	yapar,	mutlu	olmak	ve	hayatı	kolaylaştırmak	için	çalışır,	üretimde	bulunur.	
Sanayi	ve	teknoloji	alanlarında	yeni	icatlar	ortaya	koyar.	Bunların	yanında	sanatsal	ve	kültürel	çalışmalar	yapar.	
Kâinatı	sorgular,	fikirler	ve	inançlara	ulaşır.	Bütün	bunlar	insanın	akıllı	bir	varlık	olmasının	sonucudur.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin ortaya çıkmasını yukarıdaki paragrafla ilişkilendirmemiz mümkün olmaz?

A)	 Tesla	şirketinin	yüksek	hız	kapasitesine	sahip	elektrikli	araç	üretmesi.

B)	 Uçakların	yüksek	hızda	sürtünmeye	bağlı	oluşacak	ısı	ve	hasarlara	dayanıklı	dizayn	edilmesi.

C)	 Uzaydaki	karadeliklerin	birçok	gök	cismini	yutacak	çekim	gücüne	sahip	olması.

D)	 Evrenin	 oluşumu	 üzerine	 çeşitli	 araştırmalar	 yapan	 Tom’un,	 bütün	 bu	 düzenin	 bir	 tasarlayıcısı	 olduğunu	
düşünerek	İslam’ı	seçmesi.
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5. İnsanın	 elinde	 olan	 ve	 olmayan	 birtakım	 olaylar	
mevcuttur.	Bunu	göz	önüne	alarak:

I. Sadık’ın	4	çocuklu	bir	ailenin	3.	çocuğu	olması.
II. Ayşe’nin	çok	kitap	okuduğu	için	güzel	konuşması.

III. Rümeysa’nın	klasik	müzik	dinlemeyi	sevmesi.
IV.	 İbrahim’in	renkli	gözlü	ve	kıvırcık	saçlı	olması.

verilenlerden hangilerinin küllî irade sebebine 
bağlı olduğu savunulabilir?
A)	I	ve	IV	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 D)	III	ve	IV

6. Thomas	Edison	 lambayı	 icat	 etmeden	 evvel	 999	
kez	başarısızlığa	uğramış,	ancak	1000.	girişimin-
de	 başarılı	 olmuştur.	 İnsanlar	 ona	 her	 seferinde	
çuvalladığı	halde	nasıl	hala	devam	edebildiğini	sor-
duklarında	Thomas	onlara,	bir	lambanın	nasıl	icat	
edilemeyeceğini	bulduğunu	söylemiştir.

Allah’ın	son	elçisi,	İslâm’ı	kıtalara	yayan	rahmet	pey-
gamberi	Hz	Muhammed	(sav)	Mekke	müşriklerine	
İslâm’ı	 anlattığı	 dönemlerde,	 bilhassa	 ilk	 yıllarda,	
devamlı	olumsuz	 tepkilerle	karşılaşmış,	ancak	da-
vetini	bir	an	bile	duraksatmadan	devam	ettirmiştir.

Verilen iki farklı durumdan çıkarılabilecek ortak 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)	 Şans	yoksa,	çalışmak	insanı	hiçbir	zaman	ba-

şarıya	ulaştırmaz.
B)	 Kaderde	başarı	yoksa,	tüm	çırpınışlar	sonuçsuz	

kalacaktır.
C)	 Her	başarısızlık	bir	imtihandır;	azim	ve	kararlılık	

her	kağının	anahtarıdır.	
D)	 Alın	 yazısı	 ve	 takdirin	 önüne	geçilmez,	 olma-

yanda	da	hayır	vardır.

7. Japonya,	 birden	 fazla	 tektonik	 plakanın	 üzerinde	
bulunuyor	ve	yılda	yaklaşık	1000	sarsıntı	yaşıyor.	
Küçük	 sarsıntıların	 çoğu	 haber	 ajanslarına	 bile	
yansımıyor.	 Japonya’da	 yaşayanlar	 da	 orta	 boy	
depremleri	 soğukkanlılıkla	 karşılıyor.	Ancak	 bazı	
depremler	 hafızalardan	 silinmiyor.	 1923	 yılında	
Tokyo’yu	 vuran	deprem	de	bunlardan	biri.	Büyük	
Kanto	 Depremi	 diye	 anılan	 7,9	 büyüklüğündeki	
deprem	ve	yol	açtığı	yangınlar,	ahşap	evleri	yerle	
bir	etmiş,	yaklaşık	100	bin	kişi	ölmüştü.	Dolayısıyla	
Japonya,	deprem	müdahale	mekanizmaları,	altyapı	
ve	vatandaşların	olası	felaketlere	hazırlanması	gibi	
konularda	büyük	çaba	harcıyor.	Hükümet,	deprem	
izleme	 mekanizmalarına	 yoğun	 yatırım	 yapıyor.	
Çoğu	kent	ve	kasabada,	acil	durum	bilgilerini	du-
yurmak	için	kurulmuş	hoparlör	sistemleri	ve	sığınak	
ve	toplanma	merkezleri	bulunuyor.	Bazı	kırsal	böl-
gelerde	 ise,	 vatandaşlar	 yerel	 idareler	 tarafından	
dağıtılmış	 radyolardan	 tahliye	 talimatlarını	 dinle-
yebiliyor.	 Çocuklar,	 okul	 yılları	 boyunca	 deprem	
sırasında	 sıralarının	 altına	 saklanmayı	 öğreniyor,	
yetişkinler	ise	kendilerine	en	yakın	tahliye	merkez-
lerinin	neresi	olduğu	çok	iyi	biliyor.

Konusu itibarıyla bu parça aşağıdaki kavramlar-
dan hangileri ile ilişkilendirilebilir? 

A)	Allah’ın	adaleti	/	İnsanın	cesareti
B)	Allah’ın	öfkesi	/	Cüz’i	irade
C)	Külli	irade	/	Cüz’i	irade
D)	Allah’ın	yardımı	/	Cüz-i	irade

8. “Yoksa	kötülük	 işleyenler,	 kendilerini,	 inanıp	salih	
amel	 işleyenler	 gibi	 kılacağımızı,	 hayatlarının	 ve	
ölümlerinin	 bir	 olacağını	mı	 sanıyorlar?	 Ne	 kötü	
hüküm	veriyorlar!	Allah,	gökleri	ve	yeri	yerli	yerince	
yaratmıştır.	Böylece	herkes	kazancına	göre	karşılık	
görür.	Onlara	haksızlık	edilmez.”	(Câsiye,	21-22)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

A)	 İnsan,	iyiliklerinin	de	kötülüklerinin	de	karşılığını	
görecektir.

B)	 Evrenin	yaratılışı,	mükemmel	bir	düzene	işaret	
etmektedir.

C)	 İnsan,	çalıştığı	kadarının	karşılığını	görecektir.
D)	 Doğru	ile	yanlışı	ayırt	etmesi	 için	 insanın	akla	

ihtiyacı	vardır.	



Test - 11

1. Allah	insanı	akıl	ve	irade	sahibi	olarak	yaratmıştır.	İnsan,	aklını	kullanarak	başarıya	giden	yolları	öğrenir.	İradesini	
kullanarak	tercihlerde	bulunur.	Bunun	sonucunda	başarılı	ya	da	başarısız	olur.

Bu parça ile doğrudan ilişkili olan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 “Başarım	ancak	Allah’ın	yardımıyladır.		Ben	sadece	O’na	güvenip	dayanıyor	ve	her	zaman	her	konuda	O’na	
yöneliyorum.”	(Hud,	88)

B) “Sizi	korku,	açlık,	mallardan,	canlardan	ve	ürünlerden	biraz	eksiltmekle	elbette	deneriz.	Sabredenleri	müjde-
le.”	(Bakara,	155)

C)	 “O	kullar,	adaklarını	yerine	getirirler.	Kötülüğü	her	yanı	kuşatmış	bir	günden	korkarlar.”	(İnsan,	7)	

D)	“İşin	gereği	şu	ki	insan;	aceleci,	hırslı,	sabırsız,	tahammülsüz	yaratılmıştır.”	(Meâric,	19)

2. Aşağıda	bazı	kavramlara	ilişkin	tanımlar	yapılmıştır.

  İnsanın	elinden	gelen	her	şeyi	yapması,	tedbir	alıp	Allah’ın	takdirine	boyun	eğmesidir.

  İnsanın	yaptıklarının	sonucuna	katlanmasıdır.

  İnsanın	fiillerini	serbestçe	yapabilmesidir.

  Allah’ın	takdiri,	palanı,	her	şeyi	bir	ölçü	ile	tasarlaması	ve	düzenlemesidir.

Yukarıdaki tanımlar eşleştirildiğinde, aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarda kalmaktadır? 

A)	Tevekkül	 B)	Sorumluluk	 C)	Özgürlük	 D)	Kaza

3. Dervişin	biri	kendisinin	caminin	sessiz	bir	bölümüne	kapatır.	“Burada	sadece	ibadetle	meşgul	olacağım.”	der.	“Ne	
yiyip	ne	içeceksin?”	diye	soranlara	“Ben	mütevekkil	insanım,	Allah	gönderir.”	cevabını	verir.	İlk	gün	dervişi	kimse	
fark	etmez.	 İkinci	gün	de	kapısını	çalan	olmaz.	Üçüncü	gün	dervişi	 fark	eden	birisi	yemek	getirir.	Kapıyı	çalar;	
fakat	derviş	cevap	vermez.	Adam	“Galiba	istemiyor.”	diyerek	yemeği	geri	götürür.	Derviş	dördüncü	gün	açlıktan	
bayılacak	haldeyken	aynı	adam	yine	yemek	getirir	ve	kapıyı	çalar.	Yine	cevap	alamaz	ve	tam	geri	döneceği	sırada,	
derviş	içerden	öksürerek	mesajı	verir.	Ardından	da	“Allah’ım	veriyorsun;	ama	öksürtmeden	de	vermiyorsun.”	der.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen hikâye ile aynı doğrultuda bir mesaj içermektedir? 

A)	 Rabbin	seni	terk	etmedi	ve	sana	darılmadı.	(Duha,	3)

B)	 İnsan	için	ancak	kendi	çalışmasının	karşılığı	vardır.	(Necm,	39)

C)	 Artık	ister	şükredici	olsun	isterse	nankör.	(İnsan,	3)

D)	 Gerçekten	her	zorlukla	beraber	bir	kolaylık	vardır.	(İnşirah,	5)

4. Mehmet	Akif	Ersoy	şöyle	seslenmektedir:

“Allah’a	dayandım”	diye	sen	çıkma	yataktan.

Manayı		tevekkül	bu	mudur?	Hey	gidi	nâdan!	

Ecdâdını,	zannetme	ki	asırlarca	uyurdu,			

Nerden	bulacaktın	o	zaman	eldeki	yurdu?

Şiirde eleştirilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Allah’a	güvenmek	 B)	Yataktan	çıkmamak	 C)	İnsanların	uyuması	 D)	Pasif	tevekkül	anlayışı
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5. Hz. Şuayb (as) hakkında;

(...)	Medyenlilerin	küçümsemelerine,	dışlamalarına	
ve	 tehditlerine	 rağmen	 tebliğinden	 asla	 vazgeç-
medi.

(...)	Gönderildiği	 Semud	halkına	 ölçü	 ve	 tartıdaki	
adaletsizliklerine	son	vermeleri	gerektiğini	hatırlattı.

(...)	Medyenliler,	kendilerini	doğru	yola	çağırmakla	
görevlendirilen	Hz.	Şuayb’ın	çağrısına	uymadılar.

(...)	Hz.	Şuayb’ın	 tüm	uyarılarına	 rağmen	Semud	
halkı,	Allah’a	kulluktan	yüz	çevirdiler.

verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?

A)	1	 B)	2

C)	3	 D)	4

6. Aşağıda	bazı	ayetler	verilmiştir:

“Onu	emzir,	başına	bir	şey	gelmesinden	endişe	etti-
ğinde	onu	nehre	bırak.	Korkup	kaygılanma.	Biz	onu	
sana	geri	döndüreceğiz	ve	onu	peygamberlerden	
biri	yapacağız.”	(Kasas,	7)

“Firavun’un	karısı:	‘Benim	için	de	senin	için	de	bir	
göz	aydınlığıdır	bu.	Onu	öldürmeyin,	belki	faydası	
olur	veya	onu	evlât	ediniriz.’	dedi.	Oysa	onlar	baş-
larına	gelecek	şeyin	farkında	değillerdi.”	(Kasas,	9)

Bu ayetler hangi peygamberin Yüce Allah tara-
fından korunmuş olduğuna işaret etmektedir?

A)	Hz.	Şuayb	(as)	 B)	Hz.	Musa	(as)

C)	Hz.	Yusuf	(as)	 D)	Hz.	Nuh	(as)

7. “Çardaklı	 ve	 çardaksız	 üzüm	 bahçeleri,	 ürünleri	
çeşit	 çeşit	 hurmaları,	 ekinleri,	 birbirine	benzer	 ve	
benzemez	biçimde	zeytin	ve	narları	yaratan	O’dur.	
Her	biri	meyve	verdiği	zaman	meyvesinden	yiyin.”	
(Enam,	141)

Aşağıdakilerden hangisi, verilen ayette vurgu-
lanan yasayı doğru anlayan bir öğrencinin ve-
receği bir örnek olamaz?

A)	 Ticarette	hile	ve	gasp	yapmaları	Medyen	kav-
minin	sonunu	getirmiştir.

B)	 İnsanın	kendini	yenileyen	ve	bulunduğu	birçok	
zorlu	şarta	uyum	sağlayan	bir	bünyesi	vardır.

C)	 Köpekler	 gibi	 görme	 duyusu	 gelişmemiş	 bazı	
hayvanlar	güçlü	bir	işitme	özelliğine	sahiptir.

D)	 Aşırı	sıcaklarda	bazı	bitkiler	yapraklarını	kısarak	
adeta	kendilerini	savunmaya	geçerler.

8. Evrendeki	her	şey,	Allah’ın	(c.c.)	koyduğu	biyolojik,	fi-
ziksel	ve	toplumsal	yasalara	göre	hareket	etmektedir.

Bu	açıklamaya	göre;

Gece	de	onlar	için	bir	delildir.	Gündüzü	ondan	çı-
karırız,	bir	de	bakarsın	karanlık	içinde	kalmışlardır.	
Güneş	de	kendi	yörüngesinde	akıp	gitmektedir.	Bu,	
mutlak	 güç	 sahibi,	 hakkıyla	 bilen	Allah’ın	 takdiri	
(düzenlemesi)dir.	(Yasin,	37-38)

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki 
ayette dikkat çekilen yasa ile aynı doğrultudadır?

A	 “Biz	 rüzgârları	 aşılayıcı	 olarak	 gönderdik	 ve	
gökten	 su	 indirdik	 de	 onunla	 su	 ihtiyacınızı	
karşıladık.”		(Hicr,	22)

B)	 “Yaratan	Rabbinin	adıyla	oku!	O,	insanı	aşılan-
mış	yumurtadan	yarattı.”	(Alak,	1-2)

C)	 “Bir	 toplum,	 içlerinde	 olanı	 değiştirmedikçe,	
Allah	onların	durumunu	değiştirmez.”	(Ra’d,	11)

D)	 “Onun	varlığın	delillerinden	biri	de	denizde	dağ-
lar	gibi	yüzen	gemilerdir.”	(Şûra,	32)



1. “Allah,	kimseye	gücünün	üstünde	bir	şey	yüklemez.	Herkesin	kazandığı	 iyilik	kendi	yararına,	kötülük	de	kendi	
zararınadır.”	(Bakara,	286)	

“Hiç	kimse,	bir	başkasının	günah	yükünü	üstlenmez.”	
(Zümer,	7)	

Bu ayetlerin anlam ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)	 Allah	kullarına	merhametlidir	ve	onların	kaldıramayacağı	işleri	onlardan	beklemez.

B)	 İyiliğin	de	kötülüğün	de	Allah	katında	bir	karşılığı	vardır.

C)	 Yaptığımız	kötülükler	başkalarına	zarar	verdiği	için	kötülüklerin	hesabını	da	Allah’a	birlikte	veririz.

D)	 Hiçbir	amel,	dünyada	yapıldığıyla	kalmaz.

2.  
Tevekkül “Kararını	verdiğin	zaman	artık	Allah’a	dayanıp	güven.”	(Al-i	İmran,	159)
İrade “İnsan	ancak	kendi çalışmasının	karşılığını	elde	edebilir.”	(Necm,	39)
Ecel “Biz	gökleri,	yeri	ve	ikisi	arasında	bulunanları	hak	ve	hikmete	uygun	olarak	ve	belirli	bir 

süre	için	yarattık.”	(Ahkâf,	3)
Emek “Şüphesiz	biz	ona	doğru	yolu	gösterdik.	İster	şükredici	olsun	ister	nankör.”	(İnsan,	3)

Yukarıdaki tabloda eşleştirme hatasının giderilebilmesi için hangi kavramların yer değiştirmesi gerekir?

A)	Tevekkül	ve	Ecel	 B)	Tevekkül	ve	Emek	 C)	Ecel	ve	Emek	 D)	İrade	ve	Emek	

3. Müslüman,	başarı	yolunda	yükümlülüklerini	yerine	getirdikten	sonra	başarıyı	Allah’tan	beklemeli,	O’ndan	lütuf	ve	
nimet	talebinde	bulunmalıdır.	Öyle	ki		Kur’an’da	“Ben	sadece	gücümün	yettiği	kadar	ıslah	etmek	istiyorum.	Fakat	
başarmam	ancak	Allah’ın	yardımı	iledir.	Yalnız	ona	dayandım	ve	yalnız	ona	döneceğim.”	(Hûd,	88)	denilmektedir.	
Bu	bakımdan	başarı;	öncelikli	olarak	insanın	kararlılık,	azim,	(...)	ve	gayreti	ile	doğru	orantılıdır.

Anlam akışına göre parçada boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi yanlış olur?

A)	Sebat	 B)	Rızık	 C)	Emek	 D)	Çaba	

4. “Allah’tan	başka	hiçbir	ilah	yoktur.	O	daima	diridir,	bütün	varlığın	idaresini	yürütendir...”	(Bakara,	255)

Ayete’l-Kürsî’nin anlamında altı çizili kısımda Yüce Allah’ın isimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)	Hayy		 B)	Kayyûm	 C)	Aliyy	 			D)	Azîm

5. Sefa	Öğretmen,	dersin	başında	konuya	dikkat	çekmek	amacıyla	şu	dörtlüğü	okumuştur:

Hakk	herşeyi	hakkınca	nasip	etti	meğer,

Tırtıl	iki	diş	bulsa	bütün	ormanı	yer.

Kaç	gün	dayanır	zavallı	kuşlar	acaba?

Bir	furya	kanatlansa	şu	haydut	kediler.

Bekir	Sıtkı	Erdoğan

Buna göre Sefa Öğretmen, girdiği sınıfta aşağıdaki konularda hangisini işleyecektir? 

A)	Ecel	ve	Ömür	 B)	İrade	ve	Özgürlük	 C)	Kader	ve	Düzen	 D)	Emek	ve	Rızık

Denem
e - 1
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6. İbn-i	Haldun’a	 göre	 devletler	 de	 tıpkı	 insanlar	 gi-
bi	 canlı	 bir	 organizmadan	 ibarettir.	Canlı	 varlıklar	
için	 zorunlu	 olarak	 işlerliğini	 sürdüren	 bu	 kanun,	
devletler	 için	de	geçerlidir.	Buna	göre	 insan	nasıl	
doğar,	büyür,	gelişir,	yaşlanır	ve	ölürse	devletler	de	
böyledir.	Devlet	ve	medeniyetler	de	tarih	sahnesine	
çıkar,	doğar,	büyür,	güçlenir,	sonrasında	ise	gücünü	
kaybederek	küçülür	ve	kaçınılmaz	bir	şekilde	çöküş	
sürecine	 girer.	 Onlar	 da	 tıpkı	 canlılar	 gibi	 hiçbir	
zaman	gücün	zirvesinde	sabit	olarak	kalamazlar.

İbn-i Haldun’un devlet hayatını canlı bir organiz-
manın yaşantısına benzeten bu yaklaşımı, hangi 
evrensel yasa ile ilişkilendirilebilir?

A)	 Toplumsal	yasalar

B)	 Biyolojik	yasalar

C)	 Tarihsel	yasalar

D)	 Fiziksel	yasalar

7. (I)	Akşam	 saatlerinde	 başlayan	 yoğun	 kar	 yağışı	
bölgedeki	trafiği	olumsuz	etkiledi.	(II)	Erzurum’da,	
devam	 eden	 kar	 yağışı	 ve	 olumsuz	 hava	 koşul-
ları	 nedeniyle	 çok	 sayıda	 köy	 yolunun	 ulaşıma	
kapanması	 bekleniyor.	 (III)	 Yapılan	 açıklamada	
il	 genelinde	 tüm	 ilk	 ve	 orta	 dereceli	 okullarda	
eğitime	bir	gün	süreyle	ara	verildiği	duyuruldu.	(IV)	
Meteorolojiden	alınan	bilgiye	göre	Türkiye	yarından	
itibaren	balkanlardan	gelen	yeni	bir	soğuk	ve	yağışlı	
havanın	etkisi	altına	giriyor.	(V)	Hava	sıcaklığının	
hissedilir	 derecede	 azalması	 beklenirken,	 tüm	
vatandaşlardan	dikkatli	ve	tedbirli	olmaları	istendi.

Kader ve Kaza konuları düşünüldüğünde nu-
maralandırılmış cümlelerden hangisi “kader” 
kavramıyla ilişkilendirilebilir?

A)	I	ve	III	 B)	II	ve	IV

C)	II	ve	V	 D)	III	ve	IV

8. Kader,	bir	şeyin	plan	ve	programını	ifade	ederken,	
kaza	 planlanan	 şeyin	 yeri	 ve	 zamanı	 geldiğinde	
gerçekleşmesini	 ifade	 eder.	 Örneğin;	 “Su	 100	
derecede	kaynar.”	kuralı	kader	iken,	100	dereceye	
ulaşan	suyun	kaynaması	ise	kazadır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi diğer-
lerinden farklıdır?

A)	 Yaz	mevsiminde	elektrik	tellerinin	genleşmesi

B)	 Deniz	 seviyesinden	 yükseğe	 doğru	 basıncın	
artması

C)	 Kara	parçalarının	sahip	olduğu	çekim	kuvveti

D)	 Uygun	sıcaklıkta	ağaç	ve	bitkilerin	çiçek	açması

9. (---),	Yüce	Allah’tan	aldığı	emri	yerine	getirmek	üze-
re	kardeşi	 (---)	 ile	birlikte	dönemin	kralı	Firavun’a	
çeşitli	uyarılarda	bulunmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi 
peygamberlerle doldurulmalıdır?

A)	 Hz.	İbrahim,	Hz.	İsmail

B)	 Hz.	Şuayb,	Hz.	Davut

C)	 Hz.	Musa,	Hz.	Harun

D)	 Hz.	Yakup,	Hz.	Yusuf

10. “Biz,	gerçekten	insanı	en	güzel	bir	biçimde	yarat-
tık.”	(Tîn,	4)

Bu ayet, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile iliş-
kilendirilemez?

A)	Tesadüf	 B)	Ölçü

C)	Ahenk	 D)	Kader
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