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1. Sadaka-i cariye; insana, öldükten sonra da sevap kazandıran amellerdir. Hz. Muhammed (sav.) bu konuda şöyle buyur-
muştur: “Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua 
eden hayırlı evlat.”

Buna göre, salgın hastalık yaşanan bir toplumda aşağıdakilerden hangisini yapmak sadaka-i cariye kapsamında 
değerlendirilir?

A) Hastalığa karşı ilaç geliştirmek

B) Hastaların iyileşmesi için dua etmek

C) İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak

D) Devletçe alınan tedbir ve kararlara uymak

2. Kadir Sami Bey; ihtiyaç sahibi kimselere, sahip olduğu mallardan 1/40 (%2,5) oranında vererek zekât ibadetini yerine 
getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami Bey’in, zekâtını verdiği mallardan biri olamaz?

A) Altın  B) Para C) Koyun D) Buğday

3. “Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan 
başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik 
vermeyin…”

(A’râf suresi, 85. ayet)

Hz. Şuayb’ın (as.) bu ayetteki sözleri, İslam’ın;

I. dinin,

II. malın,

III. canın

korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.
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4. “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” 

 (Nahl suresi, 93. ayet)

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” 

 (İnsân suresi, 3. ayet)

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”

 (Yâsin suresi, 82. ayet) 

“... Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.”

 (Mâide suresi, 1. ayet)

Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Külli irade B) Tevekkül C) Sorumluluk D) Cüz’i irade

5. Toplumsal yasalar, toplumun huzur ve barışını sağlamak, fertlerin güven içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarına ortam 
hazırlamak için konmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilemez?

A) Kul hakkına riayet etmek

B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek

C) Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak

D) Evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak
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