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50DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU50
1. Allah’ın (cc.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları 

istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (cc.) önceden bilmesi ve 
düzenlemesi anlamına gelen kader, tarihte çok tartışılan konular arasında yer almıştır. Dolayısıyla çeşitli kader 
anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu anlayışlardan bazıları İslam dini açısından doğru kabul edilmemiş, insanı sorumluluk 
bilincinden uzaklaştırmıştır. Peki, bu yanlış anlayışların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Bu soruya kısaca 
şöyle cevap verilebilir: dinî metinlerin yanlış yorumlanması, tembellik, sorumluluğu üzerinden atma çabası, yabancı 
kültürlerin olumsuz etkisi, siyasi tartışmalar… Kader ile ortaya çıkan bu yanlış anlayışlar, dinin tahrif edilmesine, 
toplumların geri kalmasına ortam hazırlamıştır. 

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kader nedir?
B) Kader, dinî kaynaklarda nasıl anlatılmıştır?

C) Yanlış kader anlayışının ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

D) Yanlış kader anlayışının olumsuz etkileri nelerdir?

2. Kader ve kazaya iman; Allah’ın (cc.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun 
kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Allah’a (cc.) iman 
etmenin doğal neticesidir ve İslam’ın inanç esaslarındandır.

Bu paragraftan,

I. Kader, imanın şartlarından biridir.

II. Kader, dinin ana konularından biridir.

III. Kader, Allah’ın bazı sıfatlarıyla ilgilidir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

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

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, dersinde öğrencilerine doğru kader anlayışını afişlerle anlatmıştır.

Buna göre aşağıdaki afişlerden hangisini derste kullanması uygun olmaz?

A) 
Elimizden 

geleni yaptıktan 
ve her türlü 

önlemi aldıktan 
sonra Allah'a 
güvenmemiz 

gerekir.

 B) 

İŞ GÜVENLİĞİ 

ÖNEMLİDİR.

 C) 

KADER
KÖTÜ BİR

OYUN
OYNADI.

 D) 

Kaderini
seç

kendini
sev.
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4. (I) Güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve (Allah katında) daha sevgilidir. (II) Sana faydalı olan şey için azimle çalış, 
Allah’tan yardım iste, acizlik gösterme. (III) Eğer başına bir şey gelirse “Keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu.” deme 
ancak “Allah takdir etti ve dilediğini yaptı.” de. (IV) Zira, “keşke” demek, şeytanın vesvesesine yol açar.

Müslim, Kader, 34.

Verilen hadis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede Allah’ın sevdiği kişiye vurgu yapılmıştır.
B) II. cümlede doğru tevekkül anlayışı tanımlanmıştır.

C) III. cümlede sabretmenin önemine değinilmiştir.

D) IV. cümlede bir kelimenin kullanımı ile ilgili uyarıda bulunulmuştur.

5. 

Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme 
vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, 
parlak ışık veren Güneş'i var ettik; taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış 
bulutlardan bol yağmur indirdik.

Nebe’ suresi, 6-16. ayetler

O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! 
Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?

Mülk suresi, 3. ayet

Bu ayetlerden ortak olarak,

I. Evrende bir düzen ve plan vardır.

II. İnsanlar evrendeki düzenin farkında değillerdir.

III. Evrendeki düzeni yaratan Allah’tır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

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

6. Cenk : Arkadaşlar evrensel yasalar ne demektir?

Fatih :  Allah’ın (cc.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara denir. Evrende olup biten her şey bu yasalar 
çerçevesinde meydana gelir. 

Cenk :  Nasıl yani? Suyun kaynaması, canlıların çeşitli yapıda olması, gezegenlerin yörüngelerde dönmesi bu 
yasalarla mı ilgilidir?

Mert :  Tabii ki hatta toplumsal konuları da bu çerçevede düşünebiliriz.

Metin :  O zaman bu yasaları kaderden bağımsız ele almak gerekir.

Serkan :  Ben öyle düşünmüyorum. Bence sünnetullah da denilen evrensel yasalar doğrudan kader ile ilgilidir.

Bu diyalogdaki kişilerden hangisinin verdiği bilgiler hatalıdır?

A) Serkan B) Metin C) Mert D) Fatih
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7. 	 Dinî	Olarak	Salgın	Hastalıklara	Karşı	Alınması	Gereken	Önlemler	ve	Duruşumuz

�	 İslam’ın	korunmasına	önem	verdiği	can	emniyeti	kapsamında	hem	kendi	canımızı	hem	de	bakasının	canını	koruma	
bilincinde	olmak	gerekiyor.

�	 Bir	hastalıkta,	salgında	tedavi	yöntemlerini	aramak	Müslümanlar	olarak	sorumluluğumuzdur.

�	 Karantina,	Hz.	Peygamber’in	salgın	durumunda	tavsiye	ettiği	bir	uygulamadır.	Müslümanlar	olarak	buna	uymalıyız.

�	 Doğru	tevekkül	anlayışına	sahip	olmak	gerekir	çünkü	tevekkül,	üzerimize	düşen	bütün	vazifeleri	yerine	getirdikten	
sonra	Allah'a	güvenmektir.

�	 Zor	durumda	olan,	geliri	olmayan	vatandaşlarımız	için	infak	yapmayı	unutmamak	lazım.

�	 Salgın	zamanında	ürünlerin	olduğundan	yüksek	fiyata	satılması	Müslüman	şuuruna	yakışmaz.	İslam’ın	ticari	ahlak	
kurallarına	uymaz.

Bu metinde salgın hastalık önlemleri konusunda vurgulanan,

I.	 Tevekkül

II.	 İnfak

III.	 Hastalık	ve	tedavi

IV.	Can	emniyeti

kavram ve ifadelerinden hangileri doğrudan kader konusuyla ilgilidir?

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

8. Allah,	geceyi	gündüzün	içine	sokar,	gündüzü	de	gecenin	içine	sokar.	Güneş'i	ve	Ay’ı	da	koyduğu	kanunlara	boyun	
eğdirmiştir.	Her	biri,	belirlenmiş	bir	süreye	kadar	hareketlerini	sürdürürler.	İşte	bu,	Allah’tır,	Rabbinizdir.	Mülk	yalnızca	
O’nundur.	Allah’ı	bırakıp	da	ibadet	ettikleriniz,	bir	çekirdek	zarına	bile	hükmedemezler.	

Ankebût	suresi,	57.	ayet

Bu ayette altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A)	Ömür	 B)	Emek	 C)	Kader	 D)	Ecel

9. İnkâr	edenler,	gökler	ve	yer	bitişik	iken	onları	ayırdığımızı	ve	her	canlıyı	sudan	yarattığımızı	görmezler	mi?	Hâlâ	
inanmayacaklar	mı?

Enbiya	suresi,	30.	ayet

Allah	büyük	ve	küçükbaş	evcil	hayvanları	da	yarattı.	Bunlarda	sizi	soğuktan	koruyan	(deri,	yün,	gibi)	maddeler	ve	
birçok	faydalar	vardır.	Hem	onların	etlerini	ve	ürünlerini	de	yersiniz.

Nahl	suresi,	5.	ayet

Allah,	yeryüzünü	sizin	için	bir	döşek,	gökyüzünü	de	bir	tavan	yaptı.	Gökten	su	indirerek	onunla	size	rızık	olan	çeşitli	
ürünler	çıkardı.

Bakara	suresi,	22.	ayet

Verilen ayetler ve evrensel yasalar ilişkisi açısından aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)	 İki	ayette	birden	çok	evrensel	yasadan	bahsedilmiştir.
B)	 Toplumsal	yasalardan	bahseden	herhangi	bir	ayet	yoktur.

C)	 Üç	ayet	de	biyolojik	yasalarla	ilişkilendirilebilir.

D)	 Fiziksel	yasalarla	ilgili	yalnızca	bir	ayet	vardır.
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10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu “kader ve evrendeki yasalar” açısından farklıdır?

A)	 Ne	Güneş	Ay'a	yetişebilir	ne	de	gece	gündüzü	geçebilir.	Her	biri	bir	yörüngede	yüzmektedir.
Yâsîn	suresi,	40.	ayet

B)	 Onun	koyduğu	yasalarla	denizde	akıp	gitsin	diye	gemileri	de	hizmetinize	verdi.

İbrâhim	suresi,	32.	ayet

C)	 Güneş	ve	Ay	bir	hesaba	göredir	(hareket	etmektedir).

Rahman	suresi,	5.	ayet

D)	 (Öyle)	Bir	fitneden	sakının	ki	aranızdan	yalnız	haksızlık	edenlere	erişmekle	kalmaz	(hepinize	erişir).	

Enfâl	suresi,	25.	ayet

11. Şüphesiz	Allah;	adaleti,	iyilik	yapmayı,	yakınlara	yardım	etmeyi	emreder;	hayâsızlığı,	fenalık	ve	azgınlığı	da	yasaklar.	
O,	düşünüp	tutasınız	diye	size	öğüt	veriyor.

Nahl	suresi,	90.	ayet

Verilen ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A)	Fiziksel	yasa	 B)	Toplumsal	yasa	 C)	Biyolojik	yasa	 D)	İlmi	yasa

12. İnsan iradesi ve kader ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)	İnsan,	yaşlanınca	iradesini	kaybeder.		 	 B)	İnsana	vahiyle	doğru	yol	gösterilmiştir.

C)	İnsana	düşünme	yeteneği	verilmiştir.		 	 D)	İnsan,	eylemlerinden	sorumludur.

13. �	 Yazı	yazmak
�	 Yemek	yemek

�	 Namaz	kılmak

�	 Ders	çalışmak

�	 Oyun	oynamak

�	 LGS’	ye	girmek

Verilen fiillerden kaç tanesi cüz-i irade ile ilgilidir?

A)	6	 B)	5	 C)	4	 D)	3

14. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin anlamı hatalıdır?

A) Ömür: Doğumdan	ölüme	kadar	geçen	sınırlı	zaman	dilimidir.
B) Ecel: Ömrün	sona	erdiği	andır.

C) Tevekkül: Allah’a	(cc.)	dayanıp	güvenmek,	çalışıp	çabalarken	Allah’ı	 (cc.)	daima	yanımızda	bilmek	ve	 işlerin	
sonucunu	Allah’a	(cc.)	bırakmaktır.

D) Kader:	Ezelde	bilinen	ve	takdir	edilen	şeyin,	zamanı	ve	yeri	geldiğinde	Allah	(cc.)	tarafından	yaratılmasıdır.
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15. (I) Tevekkül, insana ruhunun derinliklerindeki, kendisinin ve evrenin yaratıcısını bilmek için hissettiği anlam arayışının 
karşılığıdır. (II) İnsana maddi ve manevi açıdan rahatlama sağlayan tevekkül, insanın var oluşunun sırlarını bulmasında 
bir anahtardır. (III) Başta insanı sonsuz olarak yok olma korku ve endişesinden uzaklaştırarak var kalma arzusunun 
tatminine, güç yetiremeyeceği durum ve olaylara karşı dayanak noktası olması ve başa çıkma becerileri geliştirmesinde, 
sonu gelmeyen ihtiyaçlarının karşılanmasında bir dayanak noktası oluşturmasında, yalnızlık duygularından 
kurtulmasında ve hayatının anlamını bulunmasında tevekkül, psikolojik rahatlamaya ve sağlamlığa önemli bir etkendir. 
(IV) Bu anlamda tevekkül, asla tembellik ve miskinlik olarak değil, insanın acziyetinde ve güçsüzlüğünde kudreti, 
fakriyetinde ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında zenginliği bulduran bir pusula olarak değerlendirilmektedir. 

Verilen paragrafta hangi cümlede tevekkülün ne olmadığı ile ilgili bilgi verilmiştir?

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

16. Eğer siz Allah'a hakkı ile tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler.

Tirmizi, Zühd, 33.

 Deme şu niçin şöyle

 Yerincedir o öyle

 Bak sonunu seyreyle

 Mevlâ görelim n’eyler

 N’eylerse güzel eyler.

    Erzurumlu İbrahim Hakkı

Verilen hadis ve şiirin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Tevekkül C) Tevhit D) Çalışma

17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için 
elbette üzgünüz. Şu anda her bir mümin kardeşimin hüznünü hissediyor, yüreğindeki burukluğu anlıyor, dilindeki 
duaya ortak oluyorum. Yüce Rabb'imiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi 
bizlere nasip eylesin.” dedi.  Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayılmakta olduğuna ve Türkiye’nin 
de virüs tehdidi altında bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, “Bu gerçeği dikkate alan devletimiz, önemli 
tedbirler ve kararlar almakta, tüm kurum ve kuruluşlarımız halkımızın sağlığını korumak adına üzerlerine düşen 
görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır.” ifadesini kullandı.

Aşağıdaki ilkelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamalarına uygun değildir?

A) Hz. Peygamber, karantina uygulamasını asırlar önce ümmetine öğretmiştir.
B) İslam’ın temel ilkelerinden biri de insan hayatını korumaktır.

C) Mümince duruşun üç temel ilkesi tedbir, tevekkül ve duadır.

D) Kendimiz için diğer insanların sağlığını tehlikeye atabiliriz.
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18. Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun (as.), Firavun’un iman etmesi için çok çaba sarf ettiler ancak Firavun bir türlü yola gelmedi 
ve küfürde ısrar ederek insanlara karşı zulmünü artırdı. Bunun üzerine Hz. Musa (as.) kavmini toplayarak Filistin’e 
doğru yola çıktı. Firavun bu durumu fark edince ordusuyla beraber Hz. Musa (as.) ve İsrailoğullarını takip etmeye 
başladı. İsrailoğulları Firavun ve ordusunu görünce korkmaya başladılar çünkü önlerinde deniz, arkalarında ise gaddar 
bir kral ile ordusu vardı. İsrailoğulları, “Yakalandık ey Musa!” diye sızlanmaya başladılar.

Hz. Musa (as.) halkına aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?

A) “‘Asla!’ dedi, ‘Rabb’im şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.’”
B) “Ben Allâh’ın elçisiyim, insanı sapıklıktan kurtarırım!”

C) “Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerde bol bol yiyin.”

D) “Ey kavmim! Gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz.”

19. 

Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de 
(hayvanlarının suya gelmesini) engelleyen iki kadın gördü. Onlara, “Meseleniz nedir?” diye sordu. “Çobanlar 
sulayıp çekilmeden biz (hayvanlarımızı) sulayamayız, babamız da çok yaşlıdır.” dediler. Musa (as.) onlara yardım 
etti ve hayvanlarına su içirdi. Sonra gölgeye çekildi: “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım.” dedi.

Kasas suresi, 23-24. ayetler

Musa: “Asla!” dedi, “Rabb’im şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.” dedi. Bunun üzerine Musa’ya, “Asan 
ile denize vur!” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. 
Musa’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.

Şuarâ suresi, 62-65. ayetler

Firavun’un karısı, “O, senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki bize faydası 
dokunur veya onu evlat ediniriz.” demişti. Onlar işin farkında değillerdi.

Kasas suresi, 9. ayet

İkiniz beraber Firavun’a gidin çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin, 
ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.

Tâ-Hâ suresi, 43-44. ayetler

I

III

IV

II

Numaralanmış ayetler kronolojik olarak sıralanırsa hangisi son sırada yer alır?

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

20. Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de 
uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının 
önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey 
kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O’na ağır gelmez. Gerçekten 
yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.

Bakara suresi 255. ayet

Ayette altı çizilen ifadelerde Allah’ın isim ve sıfatlarının hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Hayy B) Kayyum C) Tevhit D) Aliyy
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21. İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslüman'a yol gösterir. Herkese kendi 
durumuna göre yardım etmeyi tavsiye eder. Böylece insanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından kurtarıp paylaşmanın 
verdiği mutluluğa ulaştırmak ister. Hz. Muhammed (sav.) her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda da en güzel 
örnektir. O, yardımın büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu öğretir. Bir 
tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik eder. Hiçbir iyilikte bulunamayan bir Müslüman'ın, eli ve dili ile başkalarına 
zarar vermemesinin bile sevap olduğunu haber verir.

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yardımlaşmada niyet önemlidir.
B) Yardımlaşma yalnızca maddi olarak yapılmak zorunda değildir.

C) Paylaşma ve yardımlaşma, İslam dininde önemli bir yer tutar.

D) Kur’an-ı Kerim ve sünnet yardımlaşma ibadetlerinin ayrıntılarını açıklar.

22. Koronavirüs salgınının yaşandığı günlerde, fırsatçıların dezenfektan ürünlerini ve birtakım gıdaları fahiş fiyatlarla 
satmak mümin şuuruna yakışmaz. Müslüman bencil olamaz. Bırakın karaborsacılık, fırsatçılık yapmayı, müminin tam 
hayır yapma zamanıdır. Başkalarına yardım etme, yardımlaşma, kendisi kadar başkalarını da düşünme zamanıdır. 
Müslüman, her şeyden önce güzel ahlak sahibi olan insandır. Güzel ahlak da en az kendisi kadar başkasını düşünmeyi 
gerektiren bir tutum ve davranıştır.  Zor zamanda ihtiyaç duyulan malzemeleri insanlarla paylaşmak, paylaşma bilincine 
sahip olmak önemlidir ve “Müslüman şuuru” budur. Bu anlayış İslam'ın sadaka olarak nitelendirdiği, kulun imanındaki 
sadakatini gösteren anlayıştır. 

Bu paragrafa aşağıdaki konu başlıklarından hangisi uygun değildir?

A) Dayanışma Şuuru B) Empati C) Sadaka ve İman D) Sadaka-i Cariye

23. İnsanın iyi, sadık ve dindarlar sınıfından olabilmesi için Allah’ın koyduğu ölçülerden biri de kişinin zekât vermesidir. 
Gerçek iyilik ise minnetle yapılmayandır. Allah (cc.) iyiliği şöyle ifade etmektedir: “Gerçek iyilik yüzlerinizi doğu ve 
batı tarafına çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, 
peygamberlere inanır. Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk 
altında bulunan köle ve esirlere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 
sabır eder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.”

Bakara suresi, 177. ayet

Ayetteki altı çizili ifade ile aşağıdaki cümlelerden hangisi birbirine daha yakındır?

A) İyilik yaparken başa kakılmamalıdır.   B) Veren el alan elden üstündür.

C) Gerçek iyilik, insanın Allah’ı tanımasıdır.  D) Yapılan iyilikler unutulmamalıdır.

24. Metin Bey’in 300 gram altını vardır. Bu malın zekâtını borcu yüzünden zor durumda olan komşusuna 1/30 oranında 
vermiştir.

Buna göre Ahmet Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A) Zekât verdiği kişide     B) Nisap miktarında

C) Zekât verdiği oranda     D) Zekât verdiği malın cinsinde
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25. Zekât Verilecek Mallar Zekât Verme Oranları

Para -----

Toprak Ürünleri -----

Madenler -----

Ticaret Malları -----

Bu tabloda boş bırakılan yerlerden herhangi birisine aşağıdaki oranlardan hangisi yazılamaz?

A) 1/40 B) 1/30 C) 1/10 D) 1/5

26. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Biniciler, Karaalibölüğü, Şirince ve Kantara Mahallesi’ne giden ve isminin açıklanmasını 
istemeyen hayırseverler, o mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde kayıtlı 18 bin liralık borcu ödedi. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlara da zarf içinde para dağıtan gizli hayırseverler, mahalleliden hayır duası aldı. Biniciler Mahallesi'nde 
bakkal işleten Halit Uslu, 9 bin 400 liralık veresiye borcunun hayırseverler tarafından ödendiğini ve ilk defa böyle bir 
olayla karşılaştığını anlattı. Hâlen olayın şokunu atlatamadığını belirten Uslu, “Bakkala gelen kişileri ilk defa gördüm. 
Allah razı olsun kendilerinden. Mahallelinin borcunu ödeyecek durumu yoktu, zaten fakir bir mahalle burası. Borcun 
ödendiğini duyan insanlar çok mutlu oldu.” dedi. Bakkala olan borcu ödendiği için çok mutlu olduğunu belirten mahalle 
sakinlerinden Zeynep Hasarcıklı ise yardımda bulunanlara çok dua ettiğini söyledi. Karaalibölüğü Mahallesi'nde bakkal 
işletmeciliği yapan İshak Karada da ilk defa gördüğü hayırseverlerin 5 bin 300 liralık borç bulunan veresiye defterini 
satın aldıklarını ifade etti.

Bu gazete haberinde yardımlaşma yöntemi ile ilgili,

I. Riyakârlıktan uzak durulmuştur.

II. Karşılık beklenmeden yapılmıştır.

III. Tevazu ile hareket edilmemiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

27. Dünya ve ahiret hakkında (düşünesiniz diye). Sana yetimleri de soruyorlar. De ki: “Onların durumlarını iyileştirmek 
hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir.”

Bakara suresi, 220. ayet

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz 
birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.

Âl-i İmrân suresi, 103. ayet

Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine 
mazhar olasınız.

Hucurat suresi, 10. ayet

Verilen ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dayanışma B) Özgürlük C) Allah’ın nimeti D) Dünya ve ahiret
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28. �	 Müslüman’ın	Allah’ın	(cc.)	sevgisini	kazanmak	amacıyla	yaptığı	hayırlı	işlerin	tamamı	için	kullanılır.
�	 Müslüman’ın	Allah’ın	(cc.)	rızasını	kazanmak	için	sahip	olduğu	mallardan	yüce	Allah'ın	emrettiği	gibi	harcama	

yapması,	bağışta	bulunmasıdır.

�	 Dinen	zengin	sayılan	Müslümanların	yılda	bir	kez	mallarının	belli	miktarını	ihtiyaç	sahiplerine	vermeleri	suretiyle	
yerine	getirilen	farz	bir	ibadettir.

Verilenler arasında aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yoktur?

A)	Fitre	 B)	İnfak	 C)	Zekât	 D)	Sadaka

29. Yardımlaşma	insan	için	vazgeçilmez	bir	ihtiyaçtır.	İnsan	doğumundan	ölümüne	kadar	hayatını	yardımlaşma	sayesinde	
sürdürebilir.	Toplumda	herkes	bir	diğerine	muhtaçtır.

Yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalıdır?

A)	 Müslüman,	yakın	çevresinden	başlamak	üzere	tüm	yeryüzünden	sorumludur.
B)	 İslam	dini	insana	ve	topluma	faydalı	olan	hususlarda	yardımlaşmayı	emrederken	zararlı	ve	kötü	olan	işler	üzerinde	

yardımlaşmayı	yasaklamıştır.

C)	 Yakınındakilere	duyarsız	olanların	uzaktakilerin	dertleriyle	ilgilenmesi	çok	daha	kolaydır.

D)	 İslam,	paylaşma	ve	yardımlaşma	duygusunu	güçlendirmeyi	amaçlar.

30. Resulullah	(sav.)	şöyle	buyurdu:	“Zalim	de	olsa	mazlum	da	olsa	kardeşine	yardım	et.”	Bunun	üzerine	birisi,	“Ey	
Allah’ın	Resulü!	Eğer	mazlumsa	yardım	ederim.	Ama	zalimse	ona	nasıl	yardım	edeceğim?”	dedi.

Buhârî,	İkrah,	7.

Buna göre Hz. Peygamber o kişiye nasıl cevap vermiştir?

A)	 Zulümden	uzaklaştırırsın	veya	onun	zulmüne	engel	olursun.
B)	 Bedenin	bir	organı	rahatsızlandığında	diğer	organlar	da	uykusuzluk	ve	yüksek	ateşle	bu	acıya	ortak	olur.

C)	 Kul,	kardeşinin	yardımında	olduğu	sürece,	Allah	da	onun	yardımcısı	olur.

D)	 Müminler	birbirlerini	sevmede,	birbirlerine	merhamet	etmede	ve	şefkat	göstermede	bir	bedenin	organları	gibidir.

31. Vakıf:		İslam’a	göre	helal	kabul	edilen	mallardan	faydalanma	hakkını	Allah’ın	(c.c.)	rızasını	umarak	toplumun	kullanımına	
veren	hayır	kurumudur.

Tanımı verilen “vakıf” kurumlarının oluşmasına aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı Müslümanları daha çok 
teşvik etmiştir?

A)	 “…Yiyin,	için	fakat	israf	etmeyin	çünkü	Allah	israf	edenleri	sevmez.”	
A’râf	suresi,	31.	ayet

B)	 “Sevdiğiniz	şeylerden	(Allah	için)	infak	etmedikçe	asla	iyiliğe	(birebir)	erişemezsiniz	ve	her	ne	infak	ederseniz	
şüphesiz	Allah	onu	bilir.”	

Âl-i	İmrân	suresi,	92.	ayet

C)	 “İnsanların	mallarında	artış	olsun	diye	verdiğiniz	herhangi	bir	faiz,	Allah	katında	artmaz.	Allah’ın	rızasını	isteyerek	
verdiğiniz	zekâta	gelince,	işte	zekâtı	veren	o	kimseler,	evet	onlar	(sevaplarını	ve	mallarını)	kat	kat	arttıranlardır.”	

Rum	suresi,	39.	ayet

D)	 “Sadakaları	açıktan	verirseniz,	bu	güzel	bir	şeydir.	Eğer	onu	fakirlere	gizlice	verirseniz,	işte	bu	sizin	için	daha	
hayırlıdır…”

Bakara	suresi,	271.	ayet
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32. Temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların zekâtı verilmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez?

A) Altın B) Ev eşyası C) Ticaret malı D) Toprak ürünü

33. Aşağıdaki zekât verilmesi gereken mallar ve nisap miktarlarından hangisi hatalıdır?

A) Ticaret malı ve paranın 85 gram altının değerine ulaşması gerekir. Bunların zekâtı kırkta bir oranında verilir.
B) Küçükbaş hayvanlarda kırktan yüz yirmiye kadar bir koyun zekât verilir.

C) Beş deve için bir koyun verilir.

D) Madenlerde, çıkan madenin miktarına bakılmaksızın dörtte biri oranında zekât verilir.

34. Zekât verilecek kimselerle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yoksullar: Nisap miktarından daha az malı olan muhtaç kimselerdir.
B) Gönülleri İslam’a Isındırılacak Olanlar: İslam’ın yayılması ve öğretilmesi için çaba gösteren kimselerdir.

C) Köleler: Özgürlüğü elinden alınmış kimselerdir.

D) Miskinler: Hiçbir malı veya geliri bulunmayan, çok zor durumda olan kimselerdir.

35. Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır.

Aşağıda fıtır sadakası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nisap miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için verirler.
B) Verilmesi farzdır.

C) Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir.

D) Bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir.

36. Sadaka-i cariye, insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri, 
öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar.

Aşağıdaki yardımlardan hangisi sadaka-i cariye olamaz?

A) Yabani ağaçları aşılamak    B) Cami yaptırmak

C) İftar yemeği vermek     D) Ağaç dikmek
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37. İnfak, Müslümanlarda Allah (cc.) için fedakârlık yapma bilinci kazandırır. Bu bilinç Müslümanlar tarafından paylaşılan 
ortak bir değer olur. Toplumsal kurumlarımızı, âdet ve geleneklerimizi etkileyerek infak kültürünün oluşmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu kültüre bir örnek değildir?

A) Bayramlarda, düğünlerde, sünnet merasimlerinde çocuklara harçlık vermek
B) Ramazanda iftarlarda yemek ikram etmek 

C) Arkadaşlarımıza bir şeyler ısmarlamak

D) Beş vakit namazları camide cemaatle kılmak

38.  1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

 2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki

 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

 6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

 7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
Maun suresi

Bu surede anlatılan insanların kişilikleri,

I. Samimiyet

II. İhtiyaç sahibini gözetme

III. Küçümsememe

özelliklerinin hangilerinden uzaktır?

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

39. Medyenliler menfaatlerine zarar vereceğini düşündükleri için Hz. Şuayb’ın (as.) bu davetini kabul etmeye bir türlü 
yanaşmadılar. Hatta başkalarının da inanmaması için çaba sarf ettiler. Bu propaganda faaliyetlerini insanların gelip 
geçtiği yollar üzerinde yoğunlaştırdılar. Hz. Şuayb (as.) “Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu 
eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın…” (Â’râf suresi, 86. ayet) diyerek onları yaptıkları yanlıştan 
dönmeleri için uyardı. Medyenliler bu uyarılar karşısında tepkilerini daha da sertleştirdiler.

Buna göre Medyen halkı, Hz. Şuayb’a (as.) aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?

A) “Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz! Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka 
taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin.”

B) “Sonunda yapacağını da yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin.”

C) “Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı bilirim ya da ben bir meleğim de demiyorum. 
Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyuyorum.”

D) “İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun!”
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40. 

Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de 
(hayvanlarının suya gelmesini) engelleyen iki kadın gördü. Onlara, “Meseleniz nedir?” diye sordu. “Çobanlar 
sulayıp çekilmeden biz (hayvanlarımızı) sulayamayız, babamız da çok yaşlıdır.” dediler.

Kasas suresi, 23. ayet

Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. 
Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç 
sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.

Hûd suresi, 85-86. ayetler

Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında 
oturmayın… 

Â’râf suresi, 86. ayet

I

III

II

Numaralanmış ayetlerden hangileri Hz. Şuayb kıssası ile ilgilidir?

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

41. � Sıfır atık projesi

� Telif hakkının korunması

� Ekmek israfının önlenmesi

Bu proje ve çalışmalar İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

A) Canın korunması B) Neslin korunması C) Malın korunması D) Dinin korunması
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42. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir 
değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.

Rum suresi, 30. ayet

De ki: “Namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir.”
En’am suresi, 162. ayet

Allah esenlik yurduna çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.
Yûnus suresi, 25. ayet

Yukarıda, hangi seçenekteki konu ile ilgili ayet yoktur?

A) Dinin gayesi     B) Dine yönelmenin doğuştan olması

C) Dinin evrensel olması     D) Dinin Allah’a has kılınarak yaşanması

43. I. İnanç 

II. Bilim tarihi 

III. Teknolojik gelişmeler 

IV. Muamelat

V. İbadet

Yukarıdakilerden hangileri dinin ana konularındandır?

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

44. İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak üzere beş başlıkta 
değerlendirilmiştir.

İslam dininin bu paragrafta belirtilen amacının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşmanlara ve zararlı etkilere karşı Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamak
B) İnsanın ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlamak

C) En değerli varlık olan insanın dünyada huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesini sağlamak

D) İslam’da bir hukuk sistemi oluşturmaya çalışmak
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45. 

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz 
birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz 
bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru 
yolu bulasınız.

Âl-i İmrân suresi, 103. ayet

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların 
anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine 
apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa 
düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, 
dilediğini doğru yola iletir.

Bakara suresi, 213. ayet

Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin 
gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a 
itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.

Hucurat suresi, 12. ayet

I

III

II

Numaralanmış ayetlerden hangileri dinin toplumsal düzeni sağlamaya yönelik mesajlarını içerir?

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

46.  

İslam dini, kişinin ilk eğitim aldığı sosyal kurum olmasından ve birçok nedenden dolayı aileye çok önem vermiş ve bu 
kurumun dağılmaması için çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur.

Verilen fotoğraf ve ifade İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

A) Canın korunması B) Neslin korunması C) Malın korunması D) Dinin korunması
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47. İslam dinine göre, hayatını en güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insan bazı temel haklara sahiptir. 
Bunlar din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Dinin gayelerinden biri de bu 
hakların korunmasıdır. İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak 
üzere beş başlıkta değerlendirilmiştir.

Paragraftaki anlam akışına göre altı çizili cümlenin vurguladığı düşünceye en yakın mesajı aşağıdaki 
hadislerden hangisi içerir?

A) “Hz. Muhammed (sav.) bir keresinde, ‘Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?’ diye sorar. Sahabe, ‘Bizim 
aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.’ diye karşılık verince şöyle buyurur: ‘Benim ümmetimden 
müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, 
buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelirse hesap 
gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını 
karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse 
olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.’” 

Müslim, Birr ve Sıla, 59.

B) “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), 
mallarınız, haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.”

Ahmet b. Hanbel, V, s. 411.

C) “Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o sınırları çiğneyen kimseler, bir gemideki yolculara benzer. Onlar 
kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimilerine de alt tarafı düşmüştü. 
Geminin alt kısmında bulunanlar, suya ihtiyaç duyduklarında, yukarıdakilerin yanına geliyorlar ve su ihtiyaçlarını 
oradan gideriyorlardı. Bir defasında kendi kendilerine, ‘Biz kendi payımıza düşen alt kısımda bir delik açsak da 
yukarıdakileri hiç rahatsız etmesek.’ dediler. Eğer yukarıdakiler, alttaki insanları istekleriyle baş başa bırakırlarsa, 
topluca helak olurlar. Eğer onlara engel olurlarsa hem kendileri hem de diğerleri kurtulur.” 

Buhârî, Şirket, 6.

D) “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü 
sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün bid’atler de dalalettir.” 

Müslim, Cum’a, 43.
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48. Allah esenlik yurduna çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.
Yûnus suresi, 25. ayet

Buna göre dinin temel gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya ve ahiret mutluluğu    B) Maddi gelişim

C) Teknolojik alanda ilerleme    D) Çağdaş insan olmak

49. Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah 
böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir lakin anaparanız size 
aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.
Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye Devri’nde 
güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu Iyas bin Rabia’nın 
kan davasıdır.
Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir fakat siz bunun 
dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir.

Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde İslam’ın korumasına önem verdiği temel haklardan hangisine doğrudan 
değinilmemiştir?

A) Malın korunması B) Canın korunması C) Dinin korunması D) Aklın korunması

50. �  En ilkel toplumdan en gelişmiş topluma kadar her toplumda var oluşu

� Dinlerin yayılma alanlarının farklılık göstermesi

� Dünyanın her yerinde yapılan kazılarda dinlere ait kalıntıların bulunması

� Çeşitli dinlerin var olması ve ayırt edici bazı özelliklerinin olması

Verilen cümlelerden kaç tanesi dinin evrensel olduğunu kanıtlar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


