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1. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, 
değişimi, hareketi ve yapısı ile ilgili yasalardır. 
Bu yasalar cansız madde dünyasında geçerlidir. 
Bunlara ‘doğa yasaları’ da denir.                                                  

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi 
fiziksel yasaya örnek değildir? 

A)

D)

C)

B)

Her cisim, dış bir kuvvet uygulanmadığı sü-
rece, hareket halinde ise bir doğru üzerindeki 
hareketini sürdürür, duruyorsa bu durumunu 
korur.

Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve 
sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvı derinliği ve 
yoğunluğu artıkça sıvı basıncı da artar. 

Kara bitkileri kökleri yardımıyla topraktan 
suyu ve suda çözünmüş mineralleri, yaprakları 
ile de havadan karbondioksiti alarak uygun 
sıcaklıkta fotosentezi gerçekleştirir.

Buzdolabından çıkardığımız şişelerin ve kava-
nozların dış yüzeyinde su damlacıkları oluşur. 
Bunun  nedeni, gaz halindeki su molekülleri-
nin yoğunlaşmasıdır.

3.  - Bir adam, heyecan ve ıstırapla, İmam Ebu 
Hanife’nin huzuruna gelerek:

 - Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha 
fazla rızık vermesi için duada bulunun, çünkü 
çok yoksulum, dedi.

 - İmam: Hayır, asla dua edemem buyurdu.

 - Niçin edemezsiniz efendim?

 - Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; 
rızık peşinden koşun ve onu elde edin diye de 
emir buyurmuştur. Hâlbuki sen evinde oturup, 
dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden 
gelmesini istiyorsun.

Ebu hanife'nin, adamın dua etme isteğini  
reddetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızkımızı kazanmak için çok dua etmeşiyiz. 

B) Çünkü rızkı kul değil Allah verir.

C) Rızık için önce çaba harcanmalıdır.

D) Rızkı kazanmanın ön şartı bir alimden dua  
     almaktır.

2. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir 
ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuk-
lama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. 
İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
Kullar, O’nun diledikleri dışında O’nun ilminden 
hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri 
kaplamıştır. Onları korumak O’na zor gelmez. O; 
yücedir, büyüktür.” 

(Bakara Suresi, 255. ayet)

Verilen ayette altı çizilenler Allah’ın (c.c) hangi 
sıfatlarıdır? 

A) Hayy - Aliyy                  B) Rahman - Rahim  

C) Kayyum - Rezzak         D) Kayyum - Azim

4. İslam dünyasında ve toplumunda ortaya çıkan 
yanlış kader anlayışının nedenlerinden biri dini 
metinlerin yanlış anlaşılmasıdır. Emeviler döne-
minde ortaya çıkan Cebriye mezhebinin görüşleri, 
bu anlayışın oluşmasında etkili olmuştur. Cebriye 
mezhebine göre insanın kudreti, irade ve seçme 
hürriyeti yoktur. “İnsan rüzgarın önündeki tüy gi-
bidir”. Her şey Allah’ın (c.c.) mutlak kudreti ve 
iradesi ile meydana gelmektedir, görüşündedirler.

Buna göre Cebriye mezhebi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)

D)

C)

B)

İslamın esası olan insan sorumluluğunu orta-
dan kaldıran bir görüş içindedirler.

İnsanın yapmış olduğu tüm davranışların Allah 
*(c.c.) tarafından zorla yaptırdığı görüşünde-
dirler.

İslam toplumunun yaygınlaşması sonucu, 
yabancı kültürlerin kadercilik anlayışından 
etkilenmişlerdir.

Kuran ayetleri ve Hz. Peygamberin (sav) 
hadislerine uyuşmayan anlayışı benimsemek-
tedirler.
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7. Emine Öğretmen sınıfta zekat konusunu anla-
tırken, bir kimsenin zekat vermekle yükümlü 
olabilmesi için bazı şartlar taşıması gerektiğini 
anlatmış ve bunları tahtaya yazmıştır.

Bu şartlar;

1. Zekât verecek kimsenin müslüman olması 
gerekir.

2. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama 
imkanı olanlar zekat verirler.

3. Zekât verecek kimsenin akıllı ve  ergenlik 
çağına girmiş olması gerekir. Şafii mezhebin-
de dinen zengin sayılan çocukların zekatlarını 
velileri, vasileri verirler.

4. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve 
varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirle-
nen miktarda mala sahipse zengin sayılır. Bu 
asgari miktara nisab denir. Her malın nisab 
miktarı farklıdır. Zekât verilecek malın üze-
rinden bir yıl geçmesi gerekir.

Şartları tahtaya yazdıktan sonra aşağıdaki 
bilgileri öğrencilere vermiştir;

• Ahmet Bey, 2018 yılında beşbin dönümlük 
arazisine buğday ekmiş 2019 yılında buğdayı-
nın hasadını yapmıştır.

• Nurşen Hanım’ın bir yıl önce eşi vefat etmiş 
ve kendisine mirastan yüklü miktarda mal 
kalmış, zengin olmuştur.

• Mehmet Bey tekstil fabrikaları vardır ve yeni 
müslüman olmuştur.

• Mustafa babası vefat ettikten sonra kendisine 
büyük miras kalmış, 5. sınıfa giden bir öğren-
cidir.

Emine Öğretmen, öğrencilere ‘‘yukarıda ismi 
geçenlerden hangisi zekat vermez?’’ sorusunu 
sormuştur.

Verilen bilgilere göre, öğrencilerden hangi-
si Emine öğretmenin sorusuna doğru cevap 
verimştir?

A) Ayşe, Ahmet Bey

B) Murat, Nurşen Hanım

C) Elif, Mehmet Bey

D) Muhammed, Mustafa

6. Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da 
sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden 
kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayır-
ları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Hz. 
Peygamber “İnsan ölünce üç şey dışında ameli 
kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz sürüp 
giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve 
kendisine dua eden hayırlı evlat.”buyurmuştur.

Aşağıdakilerin hangisi çeşidi bakımından 
farklı bir sadakadır?

A) Bir canlıya su vermek

B) Salih evlat yetiştirmek

C) Bir hastayı ziyaret etmek 

D) Bir yaşlıya otobüste yer vermek etmek 

5. ”Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir 
sıkıntısını giderirse, Allah'ta onun kıyamet gü-
nündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda 
kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah'ta 
dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim 
bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah'ta dünya 
ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin 
yardımında olduğu sürece, Allah'ta onun yardım-
cısı olur.” buyurmuştur.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu hadisin 
ana fikri ile örtüşmektedir?

A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

B) İyilik eden iyilik bulur.

C) İyilikten maraz doğar.

D) İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er  
     kişinin kârıdır.
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10.I. Bir babanın çocuğuna verebileceği en güzel 
hediye güzel ahlaktır.

II. Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. 
Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve 
iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur…

III. Ashabım cahiliye devrinde güdülen kan 
davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdı-
ğım ilk kan davası Abdulmuttalip’in torunu 
Rabia’nın kan davasıdır.

IV. Her sarhoş edici haramdır. Çoğu haram olanın 
azı da haramdır.

Yukarıda verilen hadislerde dinin korunması-
nı emrettiği temel haklardan hangisi ile ilgili 
bir örneğe yer verilmemiştir?

A) Canın korunması 

B) Neslin korunması

C) Aklın korunması 

D) Dinin korunması

9. Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle 
iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğu-
nu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. İnsanlık 
tarihi incelendiğinde, her dönemde ve her yerde 
inanan insan ve din gerçeği ile karşılaşılır. Arke-
olojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap 
yazmalarında ve toplumların kültürlerinde dinî 
motiflerin varlığı yoğun olarak görülür.

Verilen metinden hangisine ulaşılamaz?

A) Din insanları iyiye ve doğruya yöneltir.

B) Din insanlar için yol göstericidir.

C) Din insanlık tarihi boyunca var olmuştur.

D) Din insanları karamsarlığa yöneltir. 

8. “Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve 
çok fazla ölüme neden olan korona virüs insan-
lar arasında ciddi korku ve umutsuzluğa sebep 
olmuştur. Bunun sonucunda ise dinlere karşı bir 
hoşgörü ortamı oluşmaya başlamıştır. Birçok 
Avrupa ülkesinde şimdiye kadar izin verilmeyen 
minarelerden ezan okunmasına izin verilmeye 
başlanmış, bazı kiliseler her gün saat 19.00’da 
çanlarını çalma kararı almışlardır.”

Virüs salgını sonrasında ortaya çıkan bu geliş-
meler dinin en çok hangi yönüyle ilgilidir?
A)

D)

C)

B)

Dinin, kişinin hayatını anlamlandırması ve 
ahlaki gelişimine katkıda bulunması

Dinin, güvenilir bir toplum oluşturmak için 
adalet, sevgi, saygı, doğruluk gibi ahlaki er-
demleri emretmesi

Dinin, korku, musibet ve felaketler karşısın-
da kişiye ümit, teselli ve güven sağlayan bir 
sığınak olması 

Dinin, paylaşma ve yardımlaşmayı emretmesi

1.C   2.A  3.A    4.C   5.B    6.B   7.D    8.C    9.D  10.D
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