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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini 

yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımı-

zı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim prog-

ramlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanım-

lara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, mu-

hakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla 

öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz. Sorular ha-

zırlanırken PISA ve TIMSS sorularını örnek alıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 

uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” 

öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler 

sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Son Viraj Yayınları olarak bu sınavda en iyi dereceyi elde etmeniz için  adlı ürünle karşınıza 
çıkıyoruz. Eserimizdeki testler ünite değerlendirme sınavı tarzında hazırlanmıştır. Bu sayede ünitelerin 
her bir kazanımına yer verilmiştir. Soruların tamamı MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve LGS sorula-

rına göre hazırlanmıştır.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik 

yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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1.
Kader İnancı

1.       • “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, 
ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbi-
rine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve 
narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği 
zaman meyvesinden yiyin…” 

(En’âm suresi, 141. ayet)
  • “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte 

o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere 
yerleştirdik sonra da ona ölçülü bir biçim ver-
dik.” 

(Mürselât suresi, 20-23. ayetler)

Bu ayetler Allah’ın evren için koymuş olduğu 
yasalardan hangisi ile ilişkilendirebilir?

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Kimyasal yasalar

2. Dünya’nın iki adet yörüngesi vardır. Bunlardan 
biri kendi ekseni etrafında gerçekleşir ve bu ha-
reket gece ile gündüzü oluşturur. İkinci yörünge 
ise Güneş etrafında gerçekleşir ve bu hareket 
mevsimleri oluşturur. Bu iki hareket hassas bir 
dengede devam edip gider.

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi ol-
malıdır?

A) Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

B) Biyolojik Yasalar Evrendeki Canlılarla İlgilidir

C) Kaza ve Kaderin Belli Başlı Örnekleri Neler-
dir?

D) Evrensel Yasaların İnsan Hayatı Üzerindeki 
Etkileri Nelerdir?

3. Etrafında olup bitenleri gözlemleyen bir kişi, ev-
rendeki mükemmelliği muhakkak görür. Atmosfer 
tabakasının kalınlığından, Güneş’in ve Dünya’nın 
hareketlerine kadar her şey evrendeki hassas 
dengeyi ve mükemmelliği gösteren deliller ara-
sında yer alır.

Bu metindeki düşünceyle aşağıdaki ayetler-
den hangisi ilişkilendirilebilir? 

A) “…Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, 
kötülük de kendi zararınadır…” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

B) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

C) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor 
musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından baş-
ka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görü-
lecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verile-
cektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayetler)

4. İnsan kendi verdiği karar nedeniyle başına ge-
lecek olumsuzlukları kadere yükleyerek sorum-
luluktan kurtulamaz. Bu yüzden insan kendi ter-
cihlerinin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. 
Çünkü hiç kimse insana bu tercihini zorla dayat-
mamıştır.

Bu metinde aşağıdaki konulardan hangisi bu-
lunmaktadır?

A) İnsanın çalışması karşılığında rızık alacağı

B) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı

C) Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalar

D) İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu
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5. Dünya üzerinde aşırı fosil yakıt kullanımı küresel 
ısınmaya yol açmaktadır. Bu durum dünyanın 
dengesini sarsmakta, iklim değişikliklerine ve bu-
zul erimesine neden olmaktadır. 

Bu durumda aşırı fosil yakıt kullanımı aşağı-
daki ayetlerden hangisinin mesajına uygun 
değildir? 

A) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

B) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) 
de onun varlığının delillerindendir.”

(Şûrâ suresi, 32. ayet)

C) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket et-
mekte) dir. …Göğü Allah yükseltti ve mizanı 
(dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından baş-
ka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görü-
lecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verile-
cektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayetler)

6. Yüce Allah, evreni gelişigüzel bir şekilde değil, bir 
plan ve ölçüye göre yaratmış ve programlamış-
tır. Örneğin Güneş kendisi için çizilen yörünge ve 
güç oranında hareketlerini gerçekleştirir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kaza ve kader

B) Emek ve rızık

C) Ecel ve ömür

D) İrade ve sorumluluk

7. Kaplumbağalar, sürüngenler sınıfındandır ve çok 
sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşarlar. Tehlike 
anında baş, bacak ve kuyruklarını kabuklarının 
içine çekerler. Başları vücutlarına oranla çok kü-
çüktür ve ağızları kuş gagasına benzer. Kaplum-
bağalar, açlığa dayanıklıdırlar ve yaklaşık yüz, 
yüz elli yıl kadar yaşayabilirler. 

Bu metinde anlatılanla aşağıdaki ayetlerden 
hangisinde aynı yasa bulunmaktadır?

A) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmak-
lar yaratan… Odur…” 

(Rad suresi, 3. ayet)

B) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu 
üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” 

(Yâsin suresi, 38. ayet)

C) “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir 
şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesi-
niz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” 

(Nahl suresi, 78. ayet)

D) “Her toplumun belli bir eceli vardır. Ecelleri 
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne 
de bir an öne alabilirler.” 

(A’râf suresi, 34. ayet)

8. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın evrene koymuş olduğu 
yasalara ilişkin bilgiler verir. Örneğin Mü’min su-
resinin 62. ayetinde; “Onlar yeryüzünde dolaşıp, 
kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl 
olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden 
daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki 
eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta olduk-
ları şeyler onlara bir fayda vermemişti.” buyrula-
rak insanların dikkati ---- yasalara yöneltilir.

Bu metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangi-
si yazılmalıdır? 

A) fiziksel  B) biyolojik 

C) toplumsal  D) psikolojik
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9. Tevfik, üniversite sınavına çalışamamış ancak sı-
nav öncesinde türbeleri dolaşmış, namaz kılmış, 
dua etmiş ve böylelikle tevekkülünü yaptığını 
söylemiştir.

Tevfik’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden 
hangisiyle çelişir?

A) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey 
yoktur.” 

(Necm suresi, 39. ayet)

B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. 
Kimde zerre miktarı kötülük yapmışsa onu gö-
rür.”

(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

C) “Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden 
ve onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim 
kimdir? …”

(Yunus suresi, 17. ayet)

D) “Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası 
vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne 
bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada 
süresiz kalacaklardır.”

(Yunus suresi, 26. ayet)

10. Tevekkül, insanın gerçekleştirmek istediği her-
hangi bir iş için gereken her şeyi yaptıktan sonra 
Allah’a güvenmesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekkülü 
yanlış yapmıştır?

A) Aracının bakımlarını yaptırdıktan sonra hayırlı 
yolculuk dileyen şoför

B) Derslerine yeterince çalıştıktan sonra başarı 
bekleyen öğrenci

C) Tarlasının bakımlarını yaptıktan sonra bere-
ket bekleyen çiftçi

D) Antrenmanlara katılmayıp başarı isteyen fut-
bolcu

11. Akıl ve irade sahibi insan bu özelliği nedeniyle di-
ğer varlıklardan üstündür. Bu akıl ve irade insana 
yaptıklarının sorumluluğunu da getirir. Bu yüz-
den insanlar davranışlarını seçerken iyi ve güzel 
olandan yana bir tercihte bulunmalıdır.

Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden 
hangisi destekler?

A) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Al-
lah için harcarlar…” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

B) “Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, 
şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için ya-
rattık…” 

(Ahkâf suresi, 3. ayet)

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet)

D) “… Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine daya-
nıp güvenenleri sever…” 

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

12. Atasözü “Emeksiz yemek olmaz.”

Hadis-i 
Şerif

“Sizden herhangi birinizin sırtına 
bir bağ odun yüklenip satması, 
dilenmesinden daha hayırlıdır.”

Ayet ?

Bu tabloda soru işareti ile gösterilen yere 
aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılırsa konu 
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) “Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı var-
dır. İleride bileceksiniz.” 

(En’âm suresi, 67. ayet)

B) “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmederken adaletle hük-
metmenizi emrediyor…” 

(Nisâ suresi, 58. ayet)

C) “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size mer-
hamet edilsin.” 

(Âl-i İmrân suresi, 132. ayet)

D) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey 
yoktur.” 

(Necm suresi, 39. ayet)
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1. Toplumdaki insanların büyük bir kısmı tevekkü-
lü hiçbir şey yapmadan Allah’tan yardım istemek 
olarak algılamaktadır. Oysa tevekkül, bu kanaa-
tin tersine bir iş için adım atmak ve attığı adımda 
da kararlı olmaktır. Bundan sonra da Allah’tan 
yardım istemektir.

Bu metinde tevekkül ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Pasif bir bekleyiş değildir.

B) Herkesin yapması gereken bir şeydir.

C) İşleri kolaylaştırır.

D) Çeşitleri vardır.

2. Kâinatı gözlemleyen bir kişinin kâinattaki mü-
kemmel ölçüyü, dengeyi ve ahengi görmemesi 
mümkün değildir. Bu yüzden kâinattaki her şey 
kendisine çizilen kader içerisinde hareket eder ve 
bu kaderin dışında hareket etmez. 

Bu metin ile aşağıdaki ayetlerden hangisi iliş-
kilendirilebilir? 

A) “… Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerin-
den yiyin ve Allah’a şükredin.”

(Bakara suresi, 172. ayet)

B) “Rabb’inize alçak gönüllüce ve için için dua 
edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” 

(A’râf suresi, 55. ayet)

C) “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz, 
kötülük ederseniz yine kendinize yapmış olur-
sunuz…” 

(İsrâ suresi, 7. ayet)

D) “…. Rahman (olan Allah)’ın yaratmasında hiç-
bir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ göremezsin. İşte 
gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık 
(bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

3. Çalışmadan kazanmak, üretmeden tüketmek 
doğru değildir. İslam bu davranışı doğru kabul 
etmez, insanları çalışmaya ve üretmeye davet 
eder.

Bu düşünceyi destekleyen hadis aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğü sürece 
sıkıntıya düşmez.”

B) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 
yüklenip satması, dilenmesinden daha hayır-
lıdır.”

C) “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların 
değerini bilmede aldanmıştır: Bunlardan biri 
boş vakit, diğeri de sağlıktır.”

D) “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder, 
siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökte-
kiler de size merhamet etsin.”

4. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir 
(Hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (Kay-
yum). Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Gök-
lerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni ol-
madan katında şefaat edebilecek olan kimdir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
İnsanlar ise onun bildirdiklerinin dışında ilminden 
hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun son-
suz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. 
Onları koruyup gözetmek, ona zor gelmez. O yü-
cedir, büyüktür.” 

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi özelliğine deği-
nilmemiştir?

A) Eşi ve benzeri bulunmadığına

B) Sınırsız bir ilminin bulunduğuna

C) Tövbe edenleri bağışlayacağına

D) Evrendeki her şeyin sahibi olduğuna
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5.       • “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. 
Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete ha-
yat veririz…” 

(Zuhruf suresi, 11. ayet)
  • “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) 

göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)

Bu ayetlerde altı çizili kelimeler aşağıdaki an-
lamlardan hangisine gelmez? 

A) Tesadüf

B) Düzen

C) Uyum

D) Ahenk

6. YASALAR AYETLER
I Fiziksel “Gece ile gündüzü birbiri 

ardınca getiren Allah’tır.”
(Furkân suresi, 62. ayet)

II Toplumsal “Onlar yeryüzünde gezip 
kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğuna 
bakmazlar mı?”

(Fâtır suresi, 44. ayet) 

III Biyolojik “Yeryüzüne bakmazlar mı? 
Orada her güzel çiftten nice 
bitkiler yetiştirdik.”

(Şûarâ suresi, 7. ayet) 

IV Toplumsal “Allah bir kimseyi ancak gü-
cünün yettiği ölçüde yükümlü 
kılar…”

(Bakara suresi, 286. ayet)

Tablodaki yasalarla, ayetler eşleştirmesinden 
hangisinde yanlışlık bulunmaktadır? 

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

7. Yeryüzünde bulunan su miktarında mükemmel 
bir döngü bulunmaktadır. Güneş’in verdiği ısı 
sayesinde yeryüzündeki suyun bir kısmı buhar-
laşarak gökyüzüne çıkmakta burada bulutlarda 
birikmektedir. Bulutların çeşitli hava olayları ile 
karşılaşması sonucu gökyüzüne yükselen su; 
yağmur, kar, dolu gibi yağış çeşitleriyle yere geri 
iner. Bu eylem sürekli bir şekilde devam eder.

Bu metinde Allah’ın evren için koymuş oldu-
ğu yasalardan hangisine örnek verilmiştir?

A) Fiziksel yasalara

B) Biyolojik yasalara

C) Kimyasal yasalara

D) Toplumsal yasalara

8. Yüce Allah, evreni canlıların yaşamalarına uygun 
bir şekilde mükemmel olarak yaratmıştır. Dün-
ya’nın işleyişini ise milimetrik ince ayarlara bağla-
mıştır. Örneğin Güneş, Dünya’ya şimdiki mesafe-
sinden çok az daha yakın olsa Dünya üzerindeki 
sıcaklık çok artar, canlı yaşamı tehlikeye girerdi.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrade ve sorumluluk

B) Kaza ve kader

C) Ecel ve ömür

D) Tevekkül

9. 

Yalova’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 
birçok ev ve araba sular altında kaldı. 

Bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ifade edilir?

A) Ecel B) Kaza 

C) Kader D) Ömür
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10. Karada yaşayan hayvanlar solunum yapabilmek 
için gerekli organlara sahip bir şekilde yaratılmış-
lardır. Karada onların solunum yapabilmeleri için 
gerekli oksijen de var edilmiştir. Suda yaşayan 
hayvanlarda su altında solunum yapabilmek için 
gerekli donanımda yaratılmışlardır.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Allah, canlılar için gerekli her şeyi yaratmıştır.

B) Hayvanların bünyelerindeki farklılık önemli 
değildir.

C) Kara hayvanları su hayvanlarından daha ge-
lişmiştir.

D) Karada solunum yapmak suda solunum yap-
maktan daha zordur.

11. Hz. Musa (a.s.) kendisine inananları Firavunun 
zulmünden kurtarmak için Filistin’e götürürken 
Firavun ve ordusu kendilerine yetişir. Onları gö-
ren Hz. Musa’nın (a.s.) kavmi endişelenip ümit-
sizliğe kapılır. Bu büyük umutsuzluk anında yüce 
peygamberin kararlı duruşu ve Rabbine olan sar-
sılmaz imanı Şuarâ suresi, 62-65. ayetlerde şöy-
le anlatılır. “Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz 
benimledir, bana yol gösterecektir.” dedi. Bunun 
üzerine Musa’ya, “Asân ile denize vur!” diye vah-
yettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ 
gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Mûsâ’yı ve 
beraberindekilerin hepsini kurtardık...”

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yar-
gı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah kendisine inananları yalnız bırakmamıştır.

B) Firavun ve ordusu inkarcılıkta çok ileri gitmiş-
lerdir.

C) Peygamberler mucizeler sayesinde dinlerini 
yayabilmişlerdir.

D) Hz. Musa (a.s.) ve kavmi Rablerine sarsılmaz 
bir iman ile inanmışlardır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Ayet el-Kürsi’nin oku-
nuşunda yer almaz?

A) ve hüvel azizül hakîm

B) ve lâ yeûdühû hifzuhümâ

C) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

D) ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm

13. I. O daima diridir. 

 II. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 

 III. Bütün varlığın idaresini yürütendir. 

 IV. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku.

Ayet el-Kürsi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangisi tevhit inancı ile daha çok ilgilidir?

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

14. Hz. Musa (a.s.) halkına zulmeden ve tanrılık iddi-
asında bulunan Firavun’u Allah’ın hak olan dinine 
davet etti. Firavun bu davete olumlu cevap ver-
mediği gibi büyük bir hışım ile Hz. Musa (a.s.) ve 
ona inananlara zulmünü daha da artırdı. Allah’ın 
elçisi ve ona inananlar bu baskılar karşısında 
Firavun’dan korkmasa da yaşamlarını tehlikeye 
atmamak için yurtlarını terk etme kararı aldılar. 
Böylece hem Allah’ın aziz kıldığı insan hayatını 
kurtarmak hem de dinlerini özgürce yaşayabilmek 
için daha elverişli bir bölgeye göç ettiler. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Hz. Musa (a.s.) ve ümmeti zulme boyun eğ-
memiştir.

B) Hz. Musa (a.s.) ve kavmi dinleri uğruna hicret 
etmişlerdir. 

C) Hz. Musa (a.s.) ve ona inananlar kolay olanı 
tercih etmişlerdir.

D) Hz. Musa (a.s.) ve Firavun arasında Hak ile 
batıl mücadelesi yaşanmıştır.
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3. 2.

Zekât ve Sadaka

1. Paylaşma ve yardımlaşma, insanın doğuştan ge-
tirdiği özellikler arasında yer alır. Fakat insanların 
bir kısmı zamanla bu özellikleri terk ederek yalnız 
kendini düşünmeye başlar. Böylece paylaşma ve 
yardımlaşmadan uzaklaşır.

Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez?

A) Cimrilik B) Sorumluluk

C) Açgözlülük D) Kıskançlık

2. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına 
aykırı bir davranıştır? 

A) İdris Beyin dükkânındaki en iyi elbiselerden 
zekâtını vermesi

B) Ayşe Teyzenin yastık altındaki altınlarından 
yetimlere infakta bulunması

C) Sevgi Hanımın satamadığı sezon sonu ayak-
kabılarını sadaka olarak dağıtması

D) Mehmet Amcanın akşam öğününden ihtiyaç 
sahibi komşusuna ikramda bulunması

 

3. Kişilere, topluma ve çevremize karşı yaptığımız 
her güzel davranış sadaka olarak değerlendirilir.

Buna göre Ömer’in hangi davranışı sadaka 
olarak nitelendirilemez?

A) Namaz kılması

B) Dargınları barıştırması

C) Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi

D) Dersi anlamayan arkadaşına ders anlatması

4. Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası ile ilgili 
değildir?

A) Zaman sınırlaması vardır.

B) Bütün aile bireyleri için verilir.

C) Bayrama ulaşmanın şükrünü gösterir.

D) Öldükten sonra da sevap kazandırmaya de-
vam eder.

5. “İyilik yapar gibi görünmeyin iyilik yapın.” sözü çok 
hoşuma gider. İnsanların bazısı gösteriş meraklı-
sıdır. Yaptıkları her şeyi insanlara göstermeye ça-
lışır. Oysa yapılan iyiliği Allah’ın bilmesi yeterlidir. 
Zaten Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur; ----

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ile devam etmelidir?

A) “De ki: … Harcadığınız her şey, ana-baba, 
yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış 
kişiler içindir….”

(Bakara suresi, 215. ayet)

B) “Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah 
için harcarlar…” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

C) “Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! 
Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu 
sizin için daha hayırlıdır…” 

(Bakara suresi, 271. ayet)

D) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen ye-
meği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” 

(İnsan suresi, 8. ayet)

6. Yardımlaşma ve dayanışma insana tavsiye edilen 
davranışlardandır. Maddi durumu iyi olan insanların 
yardımlaşması daha doğaldır. Fakat yardımlaşma-
nın daha faziletli olduğu durum kendisi ihtiyaç sahi-
bi olduğu hâlde başkasına yardım edebilmektir.

Bu metinde anlatılanı en iyi ifade eden ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerin-
den ve rızık olarak size yerden çıkardıkları-
mızdan hayra harcayın…” 

(Bakara suresi, 267. ayet)

B) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen ye-
meği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”

(İnsan suresi, 8. ayet)

C) “De ki: … Harcadığınız her şey, ana-baba, 
yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış 
kişiler içindir….” 

(Bakara suresi, 215. ayet)

D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) 
açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere 
gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayır-
lıdır…”

(Bakara suresi, 271. ayet)
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7. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın faydaları ara-
sında yer almaz?

A) Haram kazancın helal olmasını sağlar. 

B) Kişiyi sadece kendini düşünmekten kurtarır.

C) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma oluşturur.

D) İnsanlar arasındaki ekonomik dengesizlikleri 
azaltır.

8. Toplumdaki iş kolları incelendiğinde hepsinin bir-
biri ile ilişkisinin bulunduğu, birinin görevini yap-
maması hâlinde iş kollarının sıkıntıya düşecekleri 
görülür. Örneğin çiftçinin ürettiği buğdayı un fab-
rikasına vermesi, fırıncının un fabrikasından aldı-
ğı unu ekmek yapması gerekir. Bu iş kollarından 
biri görevini yapmazsa sofralarımıza ekmeğin 
gelmesi zorlaşır.

Bu metinden hareketle iş kolları arasında aşağı-
dakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Paylaşma B) Dayanışma

C) Kutuplaşma D) Yardımlaşma

9. Müslüman’ın zekât ibadeti ile sorumlu tutulabil-
mesi için belirli mali yeterlilikleri taşıması gerekir. 
Ailesinin bir yıllık zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabi-
liyor olması bu yeterliliklere örnek verilebilir.

Bu açıklamada zekât ibadeti ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A) Zekât verilecek kimseler

B) Zekât verilemeyecek kimseler

C) Zekât yükümlülüğünü taşıma şartları

D) Zekât verirken dikkat edilmesi gereken hususlar

10. • Nankör

• Riyakâr

• Alçak gönüllü

Yukarıdakilerden hangileri Maun suresinde 
tasvir edilen insan tiplerindendir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) II ve III.

11. Amerika’nın California Eyaleti’nde yaşayan Ke-
nan Pala isimli 8. Sınıf öğrencisi kurduğu “Top-
lum İçin Çocuklar” adlı dernekte topladığı yardım-
larla bir yıl boyunca evsizlere yiyecek ve giyecek 
yardımında bulundu. Kenan, bu davranışıyla bü-
tün Amerika’da gündem oluşturdu.

Kenan Pala’nın bu çalışmayı yapmasında aşa-
ğıdaki ayetlerden hangisinin etkisinden bah-
sedilebilir?

A) “Mallarını … gizli ve açık hayra sarf edenler 
var ya onların mükafatları Allah katındadır…” 

(Bakara suresi, 274. ayet)

B) ”Birbirinizin mallarını haksız yollarla yeme-
yin…” 

(Bakara suresi,188. ayet)

C) “Ey iman edenler!.. Başa kakmak ve incitmek 
suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarma-
yın…” 

(Bakara suresi, 264. ayet) 

D) “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı var-
dır.”

(Necm suresi, 39. ayet)

12. “Ey Ayşe! Hiçbir yoksulu kapından eli boş çevir-
me! Bir kuru hurma bile olsa ver. Fakirleri ken-
dine yakın tutar ve onlarla dost olursan Allah da 
seni kendine yakın tutar.”

Bu hadis ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
mesajı daha yakındır?

A) “Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah 
için harcarlar…” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

B) “Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! 
Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu 
sizin için daha hayırlıdır…” 

(Bakara suresi, 271. ayet)

C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerin-
den ve rızık olarak size yerden çıkardıkları-
mızdan hayra harcayın…” 

(Bakara suresi, 267. ayet)

D) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”
(Zümer suresi, 9. ayet)
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13. Eraeytellezî yükezzibu bid-dîn.

Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.

----

Feveylün lilmusallîn.

Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.

Ellezîne hüm yürâûne

Ve yemneûnel mâûn.

Maun suresinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) İnnel insane le fi husr.

B) Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 

C) Felya’büdû rabbe hâzelbeyt

D) Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.

14. Bingöl’de meydana gelen depremde binlerce in-
san evsiz kaldı. Bu insanların yardımına koşan 
kurumumuz depremzedelere kalabilmeleri için 
çadırlar kurdu. Sıcak bir şeyler yemeleri için aşe-
vi kurdu. Depremde yaralananlar için acil kan ih-
tiyacını karşıladı. 

Bu metinde anlatılan kurumumuz aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yeşilay B) Kızılay

C) Darülaceze D) TEMA

15. Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkına gönderilmiş 
bir peygamberdi. Medyen, ticaret yolları üze-
rinde kurulmuş önemli bir şehirdi. Medyenlilerin 
ekonomik faaliyetleri de büyük ölçüde ticarete 
dayanıyordu. Ancak onlar bir olan Allah’a (c.c.) 
kulluk etmeyi unuttukları gibi ticaretlerinde de hile 
yaparak haksız kazanç elde etmeyi meşru görü-
yorlardı.

Buna göre Hz. Şuayb’in (a.s.) Medyenlileri ön-
celikle uyardığı konular arasında aşağıdaki-
lerden hangisinin yer alması beklenmez?

A) Yalan ve hile

B) Tevhit inancı

C) Ölçü ve tartıda dürüstlük

D) Beden ve çevre temizliği

16.       • Bencillik, cimrilik ve açgözlülük artmıştır.
  • Zenginlerle fakirler arasında kin ve nefret 

oluşmuştur.
  • Toplumda huzur ve barış ortamı bozulmuştur.

Bu özelliklerin bulunduğu toplum için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Paylaşma ve yardımlaşma azalmıştır.

B) Sanayileşme ve üretim artmıştır.

C) Kentleşme yaygınlaşmıştır.

D) İşsizlik azalmıştır.

17. “Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun 
ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. 
Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da 
kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini gide-
rir…”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

A) İnsan için iyilik vazgeçilmezdir.

B) İnsanlar iyilik yapmak zorundadır.

C) İnsan yaptığı iyiliğin karşılığını görür. 

D) İnsanlar iyilik yaptığı kişilerden iyilik bekleme-
lidir.

18. “Kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona 
yardım eder.”

Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetler-
den hangisinde vurgulanmaktadır?

A) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursu-
nuz…” 

(İsrâ suresi, 7. ayet)

B) “De ki: ...Harcadığınız her şey, ana-baba, 
yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış 
kişiler içindir…” 

(Bakara suresi, 215. ayet.)

C) “Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah 
için harcarlar…”

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)

D) “Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kal-
mışa da…” 

(İsrâ suresi, 26. ayet)
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1. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal 
yönü ile ilgilidir?

A) Malın iyisinden verilmesi gerekir.

B) Malın üzerinden bir yıl geçmelidir.

C) Muhtaç durumdaki kişilerin gözetilmesi gerekir.

D) Verilen malın karşılığı sadece Allah’tan bek-
lenmelidir.

2. Bazı ülkelerden ihtiyaç sahiplerinin sokaklarda 
yaşadıkları ve birçoğunun da açlıktan öldüğü ha-
berleri gelmektedir.

Bu toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin 
yaygınlaştığı söylenebilir?

A) Gıybet ve dedikodunun

B) Cimrilik ve bencilliğin

C) Cinayet ve gaspın

D) Yalan ve iftiranın

3. “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeğini 
yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah 
rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne 
de bir teşekkür bekliyoruz (derler)”. 

(İnsan suresi, 8 ve 9. ayetler)

Bu ayetlerde zekât ve sadaka verilirken aşağı-
dakilerden hangisi tavsiye edilmemiştir? 

A) Özverili olunmalıdır.

B) Minnet alında bırakılmamalıdır.

C) Karşılıksız yapılmalıdır.

D) Gizli bir şekilde yapılmalıdır.

4. • “Zekât, İslam’ın köprüsüdür.”
  • “Sadaka vermek malı eksiltmez…”
  • “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetle-
ri Peygamberimizin bu hadisleri kapsamında 
değerlendirilemez?

A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B) Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

C) Türk Patent Enstitüsü Kurumu

D) Kızılay

5.          •  Ahmet Amca, tarımla uğraşan bir çiftçidir. 
Temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilen 
Ahmet Amca, dinen zengin sayılmaktadır. 
Ürettiği ürünlerin zekâtını her yıl düzenli ola-
rak vermektedir.

  •  Nihat Amca, manda yetiştiriciliği ile uğraşan 
bir çiftçidir. Ailesinin temel ihtiyaçlarını kar-
şılayabilen Nihat Amca, dinen zengin sayıl-
maktadır. Yetiştirdiği hayvanların zekâtını her 
yıl düzenli olarak vermektedir.

Ahmet Amca ve Nihat Amca için aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Ahmet Amca ile Nihat Amca’nın zekât oranları 
aynıdır.

B) Nihat Amca zekâtını 1/40 oranında vermelidir. 

C) Ahmet Amca zekâtını vermek zorunda değildir. 

D) Ahmet Amca zekâtını 1/10 oranında vermelidir.

6. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 
ve rızık olarak yerden çıkardıklarımızdan hayra 
harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olma-
yacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve 
bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye 
layıktır.” 

(Bakara suresi, 267. ayet)

Bu ayetteki ilkelere aşağıdaki davranışlardan 
hangisi uygun değildir?

A) Tarlasından çıkan mahsulün kaliteli olanını 
zekât olarak vermek

B) Sürüsündeki koyunların en iyisini zekât olarak 
vermek

C) Kendi tükettiği ürünlerin aynısından zekât ver-
mek

D) Kullandığı ikinci el eşyaları zekât olarak vermek

7. Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinde de-
ğinilen konulardan biri değildir? 

A) Yardımlaşma

B) Tevhit inancı

C) Yoksulu, yetimi gözetmek

D) İbadetleri içtenlikle yapmak
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8. Numan Dede hayatını hep Allah’ın rızasını göze-
terek yaşadı. Hileden, yalandan, bozgunculuktan 
kendisini sürekli uzak tutmaya çalıştı. Yoksulu, 
yetimi ve öksüzü daima koruyup gözetti. Varlıklı 
hâlinde de dara düştüğünde de hiç bencillik etme-
yerek muhtaçların ve mazlumların yanında oldu. 
Bütün bu fedakârlıkları yaparken sorumluluğunu 
taşıdığı aile üyelerini ve yakın akrabalarını da hiç 
mağdur etmedi. O, ne müsrif oldu ne de cimri. 
Bana ölçülü insanın resmini çiz deseler Numan 
dededen başkasını çizemezdim herhâlde.

Bu parçada Numan Dede ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Zekâtını düzenli olarak vermiştir.

B) Salih amel işlemeyi önemsemiştir.

C) Maun suresinin mesajına kulak vermiştir.

D) İnfak, yaşamında önemli bir yer tutmuştur.

9. Hz. Şuayb (a.s.) kavmini büyük bir sabır ve ka-
rarlılıkla hak olan Allah’ın dinine davet etse de 
kavmi ona bir türlü imana yanaşmadı. Ve Hz. Şu-
ayb’e (a.s.) “… Ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu 
anlamıyoruz, ayrıca aramızda seni zayıf görüyo-
ruz! Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşla-
yarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri 
değilsin” dediler.” 

(Hûd suresi, 91. ayet)

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı ve 
doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Şuayb’in (a.s.) kavmi okuma yazma bil-
mediği için onun davetini anlamakta güçlük 
çekmiştir.

B) Hz. Şuayb (a.s.), kavminin ana dilinden farklı 
bir dilde vahiy aldığı için iletişim kurmakta zor-
lanmıştır.

C) Hz. Şuayb (a.s.), her ne kadar kavmini uyar-
mışsa da kavmi onun tebliğ faaliyetine olumlu 
cevap vermemiştir.

D) Hz. Şuayb’in (a.s.) kavmi, kabilecilik gelenek-
lerine sıkı sıkıya bağlı olduğundan yabancıla-
ra karşı mesafeli durmuştur.

10. “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sada-
ka-i cariye (faydası kesintisiz sürüp giden sada-
ka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine 
dua eden hayırlı evlat.” 

(Müslim, Vasiyyet, 14)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste dikkat çe-
kilen hususlara örnek teşkil etmez?

A) Okul yaptırmak

B) Öğrencilere burs vermek

C) İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödemek

D) Çocuklarının ahlaki gelişimine özen göstermek

11. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özen-
dirmeyen kimsedir.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

----

Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Maun suresinin anlamında boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Onlar temizliğe dikkat etmezler.

B) Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

C) Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. 

D) Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez.

12. Hz. Şuayb (a.s.) ile ilgili;

 I. Medyen halkına gönderilmiştir.

 II. Kendisine kutsal kitap verilmiştir.

 III. Davetinde, ölçü ve tartıda dürüstlüğe büyük 
önem vermiştir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.

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

13. Aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında 
değerlendirilmez?

A) Yazın su bulamayan hayvanlar için sokak ara-
larına su bırakmak

B) İşlerini düzeltmek için insanlardan yardım is-
temek

C) Eşyasını taşıyamayan birine yardım etmek

D) Engellilere yardımcı olmak
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Din ve Hayat

3.

1. “Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. 
Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve 
haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın.” 

(Şuarâ suresi, 180-183. ayetler)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisi hakkında 
insanları uyarmaktadır? 

A) Kul hakkı yeme 

B) İbadetleri yapmama

C) Sağlığa dikkat etmeme

D) Zararlı madde kullanma

2. ”Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız-
lıkla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle 
yiyin…” 

(Nisâ suresi, 29. ayet)

Bu ayette insanların aşağıdakilerden hangi-
sinden uzak kalması istenmektedir? 

A) Uyuşturucu B) Kumar 

C) Sigara D) Alkol

3. “En değerli kazanç, kişinin kendi el emeği ile ka-
zandığıdır.”

Bu hadis ile aşağıdaki ayetlerden hangisi iliş-
kilendirilebilir? 

A) “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda hak-
sızlıkla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan ti-
caretle yiyin…” 

(Nisâ suresi, 29. ayet)

B) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin 
peşine düşme…” 

(İsrâ suresi, 36. ayet)

C) “Çirkin bir iş yaptıkları zaman, ‘Biz atalarımızı 
bunun üzerinde bulduk. Allah bize bunu em-
retti.’ derler…” 

(A’râf suresi, 28. ayet)

D) “… İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, gü-
nah ve düşmanlık konusunda yardımlaşma-
yın…” 

(Mâide suresi, 2. ayet)

4. İnsanlık tarihini araştırdığınızda ne kadar eski za-
mana giderseniz gidin bazı gerçeklerin her yer-
de ve her toplumda var olduğunu göreceksiniz. 
Mesela tüm toplumlar su kaynaklarının yakınına 
kurulmuştur ve tüm toplumlarda bir yüce güce 
inanılmıştır. Bunu arkeolojik kazılar bize açık bir 
şekilde göstermektedir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir? 

A) Dinin yaşam alanı sınırlıdır.

B) İlkel toplumlarda din tek tanrılıdır.

C) Din evrensel bir gerçekliktir.

D) Dinin hayatta bir karşılığı yoktur.

5. Öğretmenimiz derste kul hakkının öneminden ve 
kul hakkı yemenin günah olduğundan bahset-
ti ve bizlere “Eğer bir kişinin hakkını almışsanız 
hemen o kişinin hakkını ödeyin sonra da onunla 
helalleşin.” dedi.

Öğretmenin bu sözlerinden sonra öğrenciler-
den hangisinin yaptığı doğru olarak değerlen-
dirilir?

A) Ayşe: Sınavlara bundan sonra tek başıma 
çalışacağım.

B) Soner: Okula gelirken bir daha geç kalmaya-
cağım.

C) İnci: Kimsenin arkasından konuşmayacağım.

D) Onur: Ödevlerimi zamanında yapacağım.

6. “Ey iman edenler!… Şeytan içki ve kumar yoluy-
la aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı 
anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. 
Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” 

(Mâide suresi, 90 ve 91. ayetler) 

Bu ayetlerden hareketle kumar oynayan kişi-
nin takınacağı tavır aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Nefret B) Dostluk

C) Kıskançlık D) Düşmanlık
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7. “Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, 
bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal 
ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet 
hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, 
bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuru-
maya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görür-
sün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünya-
daki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın 
mağfiret ve rızası vardır...” 

(Hadîd suresi, 20. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Dünya ve ahiret hayatı arasında kıyaslama 
yapar.

B) İnsanın anlam arayışına tatmin edici cevaplar 
verir.

C) Ahiret düşüncesi ile insanlara umutsuzluk ve 
korku aşılar.

D) Dünya hayatına yaklaşım biçiminin eleştirel 
noktalarına vurgu yapar.

8. (I) Dünyada insanın yaşamını idame ettirebilmesi 
için fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçlarını temin et-
mesi gerekir. Sağlıklı bir yaşam için beslenme, 
hareket etme, dinlenme gibi temel gereksinimle-
rini karşılamalıdır. Aksi takdirde Allah’ın insana 
emanet ettiği bedene nankörlük etmiş olur. (II) 
Diğer taraftan insanın görünmeyen bir takım içsel 
gereksinimleri de vardır. Sevme, sevilme, saygı 
duyulma, güvende olma gibi beş duyu ile algı-
lanamayan fakat varlığı inkâr edilemeyen soyut 
ihtiyaçlarını da karşılaması onun ruhsal sağlığı 
için elzemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki (II) nu-
maralı bölümde vurgulanan ihtiyaçlar arasın-
da gösterilemez?

A) Barınmak

B) İbadet etmek  

C) Yaratıcıya sığınmak  

D) Yüce bir varlığa inanmak

9.       •  “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yal-
nız senden yardım dileriz.”

(Fâtiha suresi, 5. ayet)

  • “De ki; namazım, ibadetlerim, yaşamım ve 
ölümüm ancak âlemlerin rabbi olan Allah 
içindir.”

(En’âm suresi, 162. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan konu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnanma duygusunun fıtriliği

B) Toplumsal yaşamın kuralları

C) Ahlakın insan için önemi

D) Tevhit inancı 

10. Yakın zamanda elim bir trafik kazası sonucu 
anne ve babasını kaybeden Burak, yaşadığı sar-
sıntıyı atlatmak için kendisini zararlı alışkanlık-
lara kaptırdı. Okulunu aksatmaya, arkadaşlarını 
ve kardeşlerini ihmal etmeye başladı. Yaşadığı 
üzüntü o kadar yoğundu ki ne yapsa kâr etmiyor, 
teselli bulmak için tercih ettiği uğraşlar kederini 
bir kat daha artırıyordu.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Bu-
rak’ın anlam arayışına cevap verecek ve yaşa-
dığı sarsıntıya ruhsal çözüm olacak bir tavsi-
ye içermektedir?

A) “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın 
zikriyle tatmin bulur.”

(Ra’d suresi, 28. ayet)

B) “Onları, ticaret de alışveriş de Allah’ı anmak-
tan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alı-
koymaz…”

(Nûr suresi, 37. ayet.)

C) “Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var 
ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadır-
lar.” 

(Mücâdele suresi, 20. ayet)

D) “İnsan, hayır (mal, mülk, genişlik) istemekten 
usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince 
umutsuzluğa düşer, yıkılır.” 

(Fussilet suresi, 49. ayet)


