
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bir kimsenin hastalıklara, trafik kazalarına karşı 
gerekli önlemleri almayıp sonuçları karşısında “Ne 
yapalım kader böyleymiş” demesi dinimizce uygun 
değildir. Bunun için doğal ölümler dışında yangın, 
hastalık, trafik kazaları, afetler sonucu meydana 
gelen ölümlere karşı önlemler alınmalıdır. 

Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?  

A) Hiçbir ölüm sebebine müdahale edilemez. 
B) Dinimizde olmayan şeyler dine maledimiştir. 
C) Bazı insanlar arasında yanlış bir kader inancı 

mevcuttur. 
D) İnsanlar, iradesi ile hayatlarında gerekli 

tedbirleri almalıdır. 

 

 

 

 

2. “Yağmurun yağması, ateşin yanması, suyun 

söndürmesi” gibi yasalar aşağıdakilerden 

hangisinin kapsamına girmektedir? 

A) Fiziksel Yasalar 

B) Kimyasal Yasalar 

C) Biyolojik Yasalar 

D) Toplumsal Yasalar 

 

 

 

 

3.  “Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, 

üzüm bağları, ekin tarlaları, hurma ağaçları vardır. 

Bütün bunlar bir suyla sulanır. Ama tatları 

birbirinden farklıdır. Bunlarda aklını kullanan 

kimseler için Allah’ın varlığını gösteren deliller 

vardır” (Ra’d suresi, 4. ayet) 

Ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeryüzünde birçok nimet vardır. 

B) Nimetlerin hepsi birbirinden farklıdır. 

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 

D) Yeryüzünde sadece tarım faaliyetleri 

yapılmaktadır. 

 

4. “İnsan isterse iyiyi, doğruyu, yararlı olanı tercih 

eder ve onu işler; isterse kötüyü, yanlışı ve zararlıyı 

tercih eder ve onu yapar. İnsan özgür iradesiyle 

dileyip yapmış olduğu davranışın sonucundan da 

mesuldür. Örneğin, bir öğrenci, sınavda başarılı 

olmak için derse çalışmasının gerekli olduğunu bilir. 

Ancak çalışıp çalışmamak, onun kendisinin karar 

vereceği bir durumdur. Eğer öğrenci, iradesini 

kullanarak, derse çalışmamayı tercih eder ve bunun 

sonucunda sınavda başarısız olursa, sorumluluk 

kendisine aittir.” 

Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) İnsan irade sahibidir. 

B) İnsan yaptıklarından kısmen sorumludur. 

C) İnsan tercihlerinin sonuçlarından mesuldür. 

D) İnsan iyi ile kötüyü ayırt edebilme yeteneğine 

sahiptir. 

 

 

5. "Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak 

ile ve belirli bir süre için yarattık." (Ahkaf suresi, 3. ayet ) 

Ayette hangi kavramdan bahsedilmektedir? 

A) Ecel 

B) Rızık 

C) Kader 

D) Sünnetullah 

 

 

 

6. Bir çiftçi tohum ekmeden ürün elde edemez. Çiftçi 

tarlasını zamanında sürmeli, ekmeli, gübrelemeli ve 

sulamalıdır. Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için 

Allah'tan yardım dilemelidir. Ancak o zaman doğru 

anlamda …………………………. etmiş olur. 

Boş bırakılan yere hangi kavramın gelmesi uygun 

olur?  

A) Tevhid 

B) Taassup  

C) Tevekkül  

D) Tefekkür  
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7.           I. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm 

II. lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men 
zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih  

III. lâ te'huzühu sinetün velâ nevm 

IV. velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül 
azim 

V. velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima 
şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard 

VI. ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ 
halfehüm 

Ayetel-kürsi’nin sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) I, II, III, IV, V, VI 
B) I, III, II, VI, V, IV 
C) II, V, I, III, IV, VI 
D) II, I, IV, III, VI, V 

 

 

 

8. Öğrencilerine Ayetel-Kürsi’nin mealini öğreten 

Hilal Öğretmen’in aşağıdakilerden hangisini 

söylemesi beklenmez? 

A) Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her 

şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. 

B) O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- 

kimse bilgisi içine sığdıramaz. 

C) Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana 

bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem 

sahibidir. 

D)  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. 

Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, 

mutlak büyüktür.  

 

 

9.  Ayet el-Kürsi ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Medeni bir suredir. 

B) Bakara suresinin 254. ayetidir. 

C) Allah’ın sıfatlarından bahsedilmiştir. 

D) Okunduğunda koruyucu özelliği 

bulunmaktadır. 

 

 

 

10.     I. Ulu’l-Azm peygamberlerinden biridir. 

           II. Hz. İbrahim’in soyundan gelmektedir. 

           III. Kendisine Zebur indirilmiştir. 

           IV. Hz. Harun ile kardeşlerdir. 

            V. Mısır’da Nemrut tarafından inananlarıyla  

                 zor imtihanlara maruz kalmıştır. 

Yukarıda Hz. Musa ile ilgili verilen bilgilerden 

hangileri doğrudur? 

A) I, II ve IV 

B) II, III ve V 

C) I, II, III ve IV 

D) I, III, IV ve V 

 

 

 

 

11.  “Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, 

"Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi" dediler. De 

ki: "Mûsâ'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak 

getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya 

çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) 

ne sizin, ne babalarınızın bilmediği şeylerin size 

öğretildiği Kitab'ı kim indirdi?"…” (En’am suresi, 91. ayet)  

Verilen ayette bahsedilen ilahi kitap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tevrat 

B) İncil 

C) Zebur 

D) Kur’an-ı Kerim 

 

 

 

 

 

 

12. “Andolsun, biz Mûsâ'ya apaçık dokuz mucize 

verdik. İsrailoğullarına sor sana anlatsınlar: Hani 

Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, "Ben senin 

kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!" 

demişti.” (İsrâ suresi, 101. ayet) 

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayette 

bahsedilen dokuz mucizeden biri değildir?  

A) Yılana dönüşen âsa 

B) Denizin yarılması 

C) Kayadan deve çıkması 

D) Işık saçan el 

 

 


