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TEST - 01
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L
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3.



Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine cüz-i irade denir.



Allah’ın mutlak ve sınırsız iradesine külli irade denir.

I. Bir kişinin nerede nasıl doğacağı
II. Öğrencinin çalışarak başarılı olması
III. Kişinin ibadetlerini düzgün bir şekilde yapması
IV. Kişinin kahverengi gözlere sahip olması
Yukarıdaki ifadelerin doğru eşleştirmeleri hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
I

II

III

IV

A)

Külli İrade

Cüzi İrade

Külli İrade

Cüzi İrade

B)

Külli İrade

Külli İrade

Cüzi İrade

Cüzi İrade

C)

Cüzi İrade

Külli İrade

Külli İrade

Cüzi İrade

D)

Külli İrade

Cüzi İrade

Cüzi İrade

Külli İrade

4.
İnsanlar yaratılış gereği akıl ve irade sahibi varlıklardır. Bu fıtri özelliğin
sonucu olarak yapmış oldukları eylemlerden sorumlu tutulmuşlardır.
İnsan aklı ile iyiyi kötüyü düşünebilir iradesi ile düşündüğünü eylemlere
dökebilir. Yüce Allah bütün bu özellikleri bahşettiği insanoğluna vahiyle
de neyin iyi neyin kötü olduğunu bildirmiştir. Seçimlerinin dönütü olacağını
bildirerek istediklerini seçme konusunda insanları özgür bırakmıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki paragrafı destekler niteliktedir?
A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4. ayet)
C) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer suresi,49. ayet)
D) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz.’’(Enfâl suresi, 25. ayet)
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Kader İnancı

L
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1.
“Yüce Allah (c.c.) Mülk suresinin 23. ayetinde; “…sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur”
buyurmuştur. Allah’ın (c.c.) her yarattığı mükemmeldir. İnsana da her ihtiyacını karşılayan ve harika çalışan
uzuvlar vermiştir. Bu ayetten yola çıkarak insanların yaratılışındaki harikalara örnekler verir misiniz?

Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci konu ile doğrudan ilgisi olmayan bir örnek vermiştir?
A)
Sağlığımızı korumak ve yaşamımızı sürdürmek için, her çeşit besinden yeterli miktarda ve
düzenli olarak almalıyız.
Büşra

B)
Elimizde başparmağımız olmasaydı bugün yapabildiğimiz pek çok işi yapamazdık. Ceketimizin
düğmesini dahi ilikleyemez, kaşığı, kalemi kolaylıkla tutamazdık.
Ayşe

C)
Dünyaya açılan penceremiz olan gözlerimiz, göz kapaklarımızı sürekli kırpmamız ve gözyaşımız
sayesinde temizlenir.
Cihan

D)
İskelet sistemimiz sayesinde vücudumuz dik durur ve kemiklere tutunan kaslar sayesinde hareket
edebiliriz. Kemiklerimiz olmasaydı bir et yığını halinde yere yığılırdık.
Davut

2.
“Allah sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi
olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da
mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.”
(Fâtır suresi, 11. ayet)

İnsanın yaratılış evreleri hakkında haberler veren bu ayette, evrensel yasalardan hangisi ile ilgili bir örnek verilmiştir?
A) Toplumsal yasalar

B) Fiziksel yasalar

C) Biyolojik yasalar

20

D) Medeni yasalar
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9.

altın

gümüş

ticaret malları

çoban köpeği

keçi

koyun

deve

sığır

evdeki buzdolabı

mısır

fasulye

mermer madeni

nohut

tavuk

Öğrencilerden hangisi yukarıda verilen mallar içinden zekâtı verilmeyecek malları doğru söylemiştir?

deve, sığır, koyun
keçi

tavuk, buzdolabı,
çoban köpeği

A)

B)

Ayşe

Mermer madeni,
altın, gümüş

C)

Burcu

nohut, mısır
fasulye

D)

Caner

Davut

10.

Oğuzhan’ın büyük babası Rasim Dede vefat etmişti. Öğretmeni ve sınıf arkadaşları ona taziye ziyaretinde
bulundular. Öğretmeni taziye sırasında Oğuzhan’ın büyük babasını önceden tanıdığını, onun çok hayırsever
bir insan olduğunu anlattı. Rasim Dede köylerinde bir okul ve caminin şadırvanını yaptırmış. Hatta yabani hayvanların su içmesi için de dağ yolunda bir çeşme ve küçük bir havuz bile yaptırmıştı. Öğretmen, “insanlar ve
hayvanlar yaptırdığı bu eserlerden faydalandıkça Rasim Dede sadaka sevabı kazanmaya devam eder.” dedi.
Rasim Dede’nin ölümünden sonra da sevap kazanmasına vesile olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüm sadakası

B) Fıtır sadakası

C) Sadaka-i cariye

D) Fakir sadakası

YENİ TARZ YAYINLARI
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5. Sınıfta bulunan Merve, Emre, Zeynep, Efe, Aysun, Akif, Esin sırası ile Maun suresinin bir ayetini okuyacaktır.

Esin 7:
Ve yemneûnel
mâûn.

Emre 2:
Fezâlikellezî
yedu’ul
yetîm.

Merve 1:
Eraeytellezî
yükezzibu
bid-dîn.

Efe 4:
Ellezîne hüm
yürâûne

Aysun 5:
Ellezîne hüm
an salâtihim
sâhûn.

Zeynep 3:
Velâ yehuddu
alâ taâmil
miskîn.

Akif 6:
Feveylün
lilmusallîn.

Maun suresinin ayetlerinin doğru sıralamada okunabilmesi için hangi öğrencilerin okuma sırasının değişmesi
gerekir?
A) Aysun – Esin

B) Efe – Akif

C) Merve – Emre

D) Zeynep – Efe

6.
“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini
kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.” (Hadis-i şerif)

Aşağıdaki yapılardan hangisi verilen hadisin ışığında yardımlaşma ve paylaşma amacı ile yapıldığı söylenemez?
A)

B)

Darülaceze

YENİ TARZ YAYINLARI

C)

D)

Nilüfer Hatun
İmareti (Aşevi)

Yerebatan Su
Sarnıcı
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Din Ve Hayat
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1.

Emine hanımın bir küçük oğlu vardır. Çocukluk döneminden yeni çıkan Deniz ve annesi Emine Hanım
din hakkında çeşitli sohbetler etmektedir. Emine hanım oğlu Deniz’e insanın yaratılışını anlamlandırma
çabasıyla ilgili aşağıdaki konuşmayı yapmıştır;
İnsan kainatta sarsılmaz bir düzenin bulunduğunu ve bu düzenin boş ve anlamsız olmadığının özellikle
kainatın varlığına uygun yaratıldığını fark eder. Bu farkındalık ile birlikte insan zihninde çeşitli sorular
oluşturmaya başlar. Bu sorulardan bazıları………………………………………..

Emine hanımın oğlu Denize’ e vereceği örnek sorular aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Evreni kim yarattı?
B) İnsan niçin var edildi?
C) Niçin ibadet ederiz?
D) Bu mükemmel düzeni kim sağlar?

2.
Tüm canlılar kendilerine verilen ömür süreleri dolduğunda ölmektedirler. İnsan da eceli geldiğinde bu
duyguyu tadacaktır. Mevki makam sahip olduğumuz her şey mutlaka bir gün elimizden kayıp gidecektir.
İnsan çaresiz kaldığı bu durum için kendisinden daha üstün bir güce ihtiyacı olduğunu ve kendisinin bir
sığınağa muhtaç olduğunu anlamaktadır.

Bu parçadaki düşünceleri
I. Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. (Fâtır suresi, 15. ayet)
II. Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir.
Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. ( Mâide suresi, 90. ayet)
III. De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”  
(En’âm suresi, 162. ayet)
ayetlerinden hangileri desteklemektedir?
A) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

10

D) Yalnız III
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Din, Birey ve Toplum kendi içerisinde her daim bir ilişki içerisinde yer alan kavramlardır.
“Din güzel ahlaktır.” sözünde yola çıkarak bir birey dininin gerekliliklerini yerine getirdiği
sürece Allah tarafından dini sorumluluklarını yerine getirdiği için bazı yararlı niteliklere
sahip olabilir. İslam dini de dahil olmak üzere her din bireyin kötü şeylerden uzak durmasını, ahlaklı olmasını, toplum ile uyum içinde yaşayarak sosyal olmasını sağlar.
Bahsedilen ahlaki değerler tüm dinlerce evrenseldir..

Din-birey ilişkisi ve din-toplum ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Din; üstün bir yaratıcının varlığına sığınma ihtiyacımızı giderir.
B) Din; psikolojimizi olumlayarak iç dünyamızı aydınlatır.
C) Din; insanlar arası ilişkileri geliştirip olgunlaştırır ve inananların birlik içinde hareket etmesini sağlar.
D) Din; bireyin yaşamına anlam katar. İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir.

2.
Ders:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu:Din ve Hayat
Tevhid; Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinSde
bir olduğuna inanmak ve bu inanca uygun olarak
yalnızca Allah’a (cc) kulluk etmektir. Başka bir
ifadeyle uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve
sıfatlarında Allah’ın (cc) bir olduğuna inanmak ve
ortak koşmaksızın Allah’a (cc) kulluk yapmaktır.
İslam dininin temeli budur.

Derste İslamın tevhid üzere bir din olduğunu anlatan Fatıma Öğretmen, öğrencilere dönüp “Ancak bunun aksine toplumda yanlış yer etmiş din dışı görüşler de vardır. Sizin de çevrenizde şahid olduğunuz bu din dışı inanışlara örnek
olarak neleri verebiliriz?’’ sorusuna karşılık öğrenciler şu cevapları vermişlerdir:
Merve: “Ağaçlara kumaş bağlayıp dua
edip ağaçtan medet ummak’’

Zeki: “Uyumadan önce Ayetel kürsiyi okuyup
yatmak’’

Ahmet: “Kötülüklerden koruduğuna inanarak
bir boncuğu kutsal saymak’’

Kerim: “Sınav öncesi gerekli çalışmayı yapıp, dua
edip sınava girmek’’

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri öğretmenlerinin sorusunu doğru algılayıp sosyal hayattaki bu din dışı algıları gerekli şekilde örneklendirmişlerdir?
A)

B)

C)

ve
Merve
YENİ TARZ YAYINLARI

D)

ve
Zeki

Merve

ve
Ahmet

Zeki

35
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HZ. MUHAMMED
(S.A.V.)
ÖRNEKLİĞİ
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“İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed’e her
zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer o aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi.” George Bernard Shaw (İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20. yüzyılın önde gelen
tiyatro yazarlarından)

“Hz. Muhammed’in insan olması itibariyle, bütün insanlık muhakkak iftihar eder. Çünkü o, ümmî olmasıyla
beraber, on üç asır evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mesut, en saadetli nesiller oluruz.” Shebol (1927 Hukuk Kongresi Başkanı)

“Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız, İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük
medenî imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.” Johann Wolfgang von Goethe (Alman Şair ve Yazar)

Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili yabancı düşünürlerin görüşlerinden hareketle çıkarılacak en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi statüsünde yer alan diğer insanlardan üstün bir kavrayışa ve ahlaka sahiptir.
B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemi akıl sahipleri için yadsınamaz bir gerçektir.
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okuma yazma bilmemesine rağmen ve insanlık tarihinin henüz bu kadar gelişmediği asırlarda getirdiği prensipler evrensel değer taşımaktadır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam Devleti’nin başkanı ve Müslümanların peygamberidir.

8. Aysun Öğretmen öğrencilerinin Kureyş suresini öğrenip öğrenmediklerini ölçmek için bir oyun hazırlamıştır. Sınıfı dört
eşit gruba ayırarak her gruba Kureyş suresinin ayetlerinin tek tek ve karışık bir şekilde yazılmış olduğu kağıt parçalarını
vermiş ve bir dakika içerisinde sıralamalarını istemiştir.
I.
Li’îlâfi Kurayş

II.
Ellezî et’amehüm
min cû’in ve
âmenehüm min
havf

III.

IV.

Felya’büdû
rabbe
hâzelbeyt

İlâfihim
rihleteşşitâi
vessayf

Buna göre hangi öğrenci grubunun yaptığı sıralama doğrudur?
A) I. Grup: II – I – IV – III									

B) II. Grup: I – II – IV – III

C) III. Grup: I – IV – III – II									

D) IV. Grup: II – III – IV – I
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Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, engelli hayvanlara
yaptığı protezler dolayısıyla çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınıyor.
Kendi imkânlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 300
hayvanın yürümesini sağlayan Hasan Kızıl lise yıllarında görme
engelliler için navigasyonlu baston yaptıysa da o dönemde gerekli
desteği alamadığı için bu çalışmasını sürdürememiştir.

Hasan Kızıl’ın çalışmaları dikkate alındığında Hz. Muhammed’in hangi öğüdünü kendisine rehber edindiği söylenebilir?
A) “Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula
Allah merhamet eylesin.”
B) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. ”
C) “Her canlıya yaptığınız iyilik için size bir sevap vardır.”
D) “Merhamet, sadece yanındakilere merhamet etmen değildir, asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmendir.”

6. Mehmet; annesi, babası ve kardeşiyle her akşam ailecek yaptıkları hadis okuma etkinliğinde “Yapacağı işi ehli ile
istişare edene, o işin en güzeli nasip olur.” hadisini okumuştur. Tüm aile bu güzel hadisten etkilenerek bundan sonra
yapacakları her işte birbirlerine danışacaklarına dair söz vermişlerdir.
Aşağıda verilen tutumları sergileyen aile fertlerinden hangisinin okudukları hadisi tam olarak anlamadığı söylenebilir?
A)

“Bu akşam yemek için mantı yapalım mı?”

Aysel Hanım

B)

“Tatil için Fethiye’de otel araştırıyorum. Siz ne dersiniz?”
Akif Bey

C)

“Bugün okula gitmeyi düşünmüyorum. Öğretmenime siz söyler misiniz?”
Mehmet

D)

“Oyuncağımı tamir etmek için hangi malzemeleri kullanmalıyım?”
Asya
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“Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından gönderildiği iddia olunan bütün indirilmiş ve semâvi kitapları tam ve etraflıca tetkik ettimse de, hiçbirisinde bir hikmet ve isabet göremedim. Bu kanunlar, değil bir
toplumun, bir ev halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lâkin Müslümanların Kur’an-ı, bu
tespitin dışındadır. Ben Kur’an’ı her açıdan tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Müslümanların
düşmanları bu kitabın, Muhammed’in kendi eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel ve hatta en olgun
bir beyinde (insanda) böyle harikanın ortaya çıktığını iddia etmek hakikatlere göz kapayarak kin ve gareze âlet
olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle bağdaşmaz. Prens Otto Von Bismarck (modern Almanya
devletinin kurucusu)

Verilen metinden hareketle Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kur’an’ın her bir ayeti farklı farklı hikmetler içermektedir.
B) Kur’an’ın içeriği Müslümanların düşman kazanmasına sebep olmaktadır.
C) Kur’an insan ürünü değil aşkın bir varlığın kelamıdır.
D) Kur’an’ı sadece Müslüman âlimler değil yabancı âlimlerde incelemektedir.

2.

II. Kur’ân,
Peygamberimize bir
kerede vahyedilmemiş;
23 yılda parça parça
indirilmiştir.

I. Kur’an, Fâtiha
suresi ile başlar, Nâs
suresi
ile sona erer.

III. İlâhi kitaplar,
gönderildikleri kavmin
dili ile vahyedilmiştir.
Buna bağlı olarak
Kur’an-ı Kerim’in dili
de Arapça’dır.

Kur’an-ı
Kerim

IV. Kur’an-ı Kerim’de
inanç, ibadet ve ahlak
konularının yanında
peygamberimizin
hadislerinin anlatıldığı
bölümler de vardır.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) I

YENİ TARZ YAYINLARI

B) II

C) III
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7.
ALLAH

İNSAN

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki kavram haritasını karşılayacak niteliktedir?
A) “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4. ayet)
B) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
C) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten
açık ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi,190. ayet)
D) “ ….Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik...” (Nahl suresi, 89. ayet)

8.
..........

1- “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”
(Ahkâf suresi, 15. ayet)

..........

2- Anne, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay
vardır. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır.”
(Nisâ suresi, 7. ayet)

..........

3- “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor...”
(Nisâ suresi, 58. ayet)

Ticaret

..........

4- “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın...”
(İsrâ suresi, 35. ayet)

Miras

..........

5- “...Herkesin kazanacağı yalnız kendinize aittir. Hiçbir suçlu başkasının yükünü
yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet)

Toplumsal İlişkiler

Aile İlişkileri

Suç ve Ceza

8. Yukarıdaki verilen ayetlerin konularına göre eşleştirilmesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)

1-miras

B) 1-toplumsal ilişkiler

2-aile ilişkileri

2-ticaret

3-ticaret

3-aile ilişkileri

4-suç ve ceza

4-miras

5-toplumsal ilişkiler

5-suç ve ceza

C) 1-aile ilişkileri

D) 1-ticaret

2-miras

2-miras

3-toplumsal ilişkiler

3-toplumsal ilişkiler

4-ticaret

4-suç ve ceza

5-suç ve ceza

5-aile ilişkileri
38
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6.
Hafta sonunu aldığım dergileri okumak için iple çekiyordum. Nihayet hafta sonu geldi ve dergilerimi okumaya
başladım. Din üzerine hazırlanan bir dergideki makalede şunlar yazıyordu: “İnsanlar son zamanlarda araştırmaktan ve okumaktan tamamen uzaklaşmış durumdalar. Özellikle din hakkında okumamak ve araştırmamak insanların yanlış bilgi sahibi olmasına neden olmaktadır. Oysaki okumak ve araştırmak, İslam dininde sağlam temeller üzerine kurulacak bir inanç sistemini oluşturmaktadır. Kur’an-ı Kerim’i okumak Hz. Muhammed’in hadislerinden faydalanmak hem bizleri hem de dinimizi muhafaza etmemizi sağlayacaktır.’’

Yukardaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İslam dini okumaya ve araştırmaya önem vermiştir.
B) İnsan doğru bilgiye araştırma yaparak ulaşabilir.
C) İnsan hiçbir çaba sarf etmeden dini bilgilere ulaşabilir.
D) Yanlış bilgiler dine zarar vermektedir.

7.

Büşra Öğretmen, Hz. Muhammed’in güzel davranışlarını öğrencilerinin yaşantısına yansıtmak istemiştir. Bunun için
öğrencilerine bir etkinlik hazırlamış ve öğrencileri ile birlikte uygulamışlardır. Etkinlik kapsamında her öğrenci kendisine
ait bir eşyasını arkadaşına vermiştir. Büşra Öğretmen, öğrencilerinden kendilerine verilen eşyalara sahip çıkmalarını ve
bir sonraki gün eşyaları sahiplerine olduğu gibi vermelerini istemiştir.
Büşra Öğretmen uyguladığı etkinlik ile Hz. Muhammed’in hangi yönünü öğrencilerine kazandırmak istemiştir?
A) Merhametliliğini
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Güvenirliliğini

C) Doğruluğunu
17

D) Cesaretini
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7.
UMKE, Âfet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde,
en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmakla görevlidir.

Yeşilay; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden
bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün
zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilke ve hedefleri arasında, toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki
temel kaynağı olan Kur'an ve Sünnet’e dayalı sağlam bilgiyi esas alarak inanç, ibadet ve ahlak esasları
ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak bulunur.

Türk Kızılayı kan, âfet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım,
eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunar.

Kurumların görevleri ile İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?
A) UMKE - Canın korunması

B) Yeşilay Cemiyeti - Aklın korunması

C) Diyanet İşleri Başkanlığı - Dinin Korunması

D) Kızılay - Neslin korunması

8.
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var
etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…” (Rûm suresi, 21. ayet)
Ayette aile yapısının sağlam temellere oturtulması için, önce sevgi ve merhamet gibi unsurlara yer verildiğini görüyoruz. Bu hususlar, birlikteliğin, kaynaşmanın ve huzurun temini için oldukça önemlidir.
Fertlerin birbirlerine meşru yoldan bağlanması ile yani nikâh ve evlilik ile toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu meydana gelmiştir.
Yüce Allah (c.c.) aile kurmayı teşvik eden bu ayeti kerime ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
A) Dinimiz Müslümanların üretmesini, geçimini kendi elinin emeğiyle sağlamasını özendirir.
B) Allah (c.c.) çalışarak helal yollardan kazanan Müslümanları sever ve özendirir.
C) Dinimiz Müslümanların evlenerek aile kurmasını ve neslin devamının sağlanmasını özendirir.
D) Dinimiz sağlığın korunmasını, hastalık durumunda şifa aramayı ve tedavi olmayı tavsiye eder.
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5.
1

Zekat verirken en yakınlarımızdan başlamalıyız. Anne, baba, kardeşlerimiz öncelikli olmalıdır.

2

Yapılan yardım yoksulun hakkı olduğu bilinciyle samimiyetle ve onu incitmeden verilmelidir.

3

Zekat memurları; yardım kuruluşlarıyla yardımda bulunan kişiler arasında birnevi aracılık yapan, zekatın
toplanması ve dağıtılmasında görevli kişilerdir.

4

Ramazan ayında yapılan sadaka çeşidine fidye denir.

5

Kişilerin borcu bile olsa senede bir defa mutlaka zekatını vermelidirler.

Tabloda verilen bilgiler doğru ise  yanlarına artı (+) işareti, yanlış ise eksi ( - ) işareti koyulduğunda aşağıdaki
şıklardan hangisi doğrudur?
A) + / + / - / + / +

B) - / + / + / + / -

C) - / + / + / - / +

D) - / + / + / - / -

6.
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e
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Dini asılsız saymanın
insanın ahlâkında meydana
getirdiği olumsuz
etkilerden bahsedilmiştir.

Yukarıda hangi surenin içeriğinden bahsedilmektedir?
A) Ayet el-Kürsi

B) Maun

C) Kureyş

D) Asr

YENİ TARZ YAYINLARI
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KADER

Ölçü

Plan

KAZA

Takdir

Ortaya çıkma

RIZK

Çalışmak

Emek

G

Gerçekleşme

Meydana Gelme

TEVEKKÜL

Kazanç

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

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

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

Yukarıda kader-kaza-rızk-tevekkül ve bunlarla ilgili anahtar kelimelerin olduğu tablolar verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekkül kavramıyla ilgili anahtar bir sözcük olamaz?
A) Dua

B) Tedbir

C) Güven

D) Başarı

2.

2019 yılında ‘’Tarım ve Orman Bakanlığı’’ ve ‘’Orman Genel Müdürlüğü’’ işbirliğiyle halkı teşvik etmek amacıyla tüm
Türkiye’de aynı gün ve saatte fidan dikme faaliyetleri düzenlenmiştir.
Buna göre bu projeye;
I. “İnsan öldüğü zaman amelleri(nin sevabı) kesilir, üç amel hariç: Sadaka-i câriye, yararlanılan ilim ve ebeveynine
dua eden sâlih evlât” (Müslim, Vasiyye, 14)
II.“Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bunlar onun için hayır ve berekettir”
(Ahmet b. Hanbel 3/391)
III. “Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızk için sıkıntı çekerseniz, Allahü teâlânın emrine
uygun hareket edin.’’ (Taberani)
hadislerinden hangilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülebilir?
A) Yalnız I

B) I - II ve III

C) I ve II
54

D) II ve III
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