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Yapılan araştırmalar, meyve ve sebzelerin besin 

değerlerinin geçmişten günümüze önemli bir 

düşüş gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Kimyasal atıklar sebebiyle toprağın 

verimsizleşmesi, tarım ilaçlarının bilinçsiz 

kullanımı, çabuk olgunlaşmasını sağlamak 

amacıyla sebze ve meyvelerde çeşitli 

hormonların kullanılması bu düşüşün nedenleri 

arasında sayılabilir. Bu durum, insanlığın 

bugünü ve yarını için büyük risk 

oluşturmaktadır.  

 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu 
metinde anlatılanlarla örtüşmektedir? 

A) “Allah’ın size helal ve temiz olarak 

verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine 

inanmakta olduğunuz Allah’a karşı 

gelmekten sakının.” 

(Mâide suresi, 88. ayet)  

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 

ancak hak ile ve belirli bir süre için 

yarattık…”  

(Ahkâf suresi 3. ayet)  

C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) 

sebebiyle karada ve denizde düzen 

bozuldu. Dönmeleri için Allah, 

yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını 

(dünyada) onlara tattıracaktır.”  

(Rûm suresi, 41. ayet)  

D) “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş 
olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmeniz için 
yağmur yüklü bulutlardan bol yağmur 
indirdik.”  

(Nebe’ suresi, 14-16. ayetler) 
 
 

 “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim 
de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir…” 

(Kehf suresi, 29. ayet) 

 “Andolsun, size içinde sizin için öğüt 
bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı 
kullanmayacak mısınız?” 

(Enbiyâ suresi, 10. ayet) 
Bu ayetlerden insan ile ilgili; 

I. Tercihlerinde özgürdür. 

II. Eylemlerinden sorumludur. 

III. Düşünebilme yeteneğine sahiptir. 
 Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

      A) Yalnız I.        C) II ve III. 

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

 

O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi 

dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer 

hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç 

sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir. 

En’am Suresi, 96. Ayeti 

 Bu ayette altı çizili kelimeyi karşılayan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kader      B) Kaza    C) Tevekkül      D) İrade 

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun ister nankör.”  

(İnsan suresi, 3. ayet)  

 Bu ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisine 
vurgu yapılmıştır?  

A) Emek                                      B) Tevekkül   

C) Özgürlük                                D) Ömür 

 

“... 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 irad 

Buzdolabının icat edilmediği dönemlerde dağların 
doruklarından buza dönüşen kar parçaları kesilir ve 
pazarlarda satılırmış. Adamın biri bir gün dağlardan 
bulup getirdiği buzları satmaya çalışmış ancak pek 
müşteri çıkmamış. Buz parçaları öğleye doğru 
erimeye başlayınca endişelenen adam “Sermayesi 
eriyip giden bu adama acıyın, merhamet edin; bu 
fakirden buz alan yok mu?” diye bağırmaya başlamış. 
O sırada öğrencileriyle oradan geçmekte olan bir 
âlim, öğrencilerine dönerek şöyle demiş: “Buzlarını 
satmaya çalışan adamın sözlerine dikkat edin. Eriyip 
giden; aslında sadece buzlar değil, en kıymetli 
sermayemiz olan zamandır. Zamanın boşu boşuna 
akıp gitmesine endişe etmeyen ziyandadır.”  

 Bu metinde önemi vurgulanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Yardımlaşma                    B) Ömür                     

C) Rızık                                 D) Tevekkül 
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Mehmet Akif Ersoy,  

I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu. 

II. Vatanını ve milletini çok seven bir 

şairdir. 

III. Halkalı Baytar Mektebinden 

birincilikle mezun oldu. 

IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk 

milletine armağan etti.  

 Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış 
cümlelerden hangisi cüzi irade kapsamında 
değerlendirilmez?  

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

 

Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve 

amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için 

belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık, 

birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün 

parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar 

oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, 

bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit 

tüketip oksijen üretir.  

 Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 

ulaşılamaz?  

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan 

yaşadığına  

B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi 

olduğuna  

C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun 

hareket ettiğine  

D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre 

yaratıldığına 
 
Hz. Yakup, “Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir 

kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama 

Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden 

uzaklaştıramam. Hüküm Allah’tan başkasının 

değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. 

Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip 

dayansınlar.” dedi.”  

(Yûsuf suresi, 67. ayet) Hz.  

 Yakub’un bu öğüdüne uygun olan ilke 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. 

B) Tedbir aldıktan sonra Allah’a 

güvenilmelidir.  
C) Her şehre birden çok giriş kapısı 

yapılmalıdır.  
D) Tehlikeden korunmak için tedbir almak 

yeterlidir. 
 
 

 “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında 

bulunanları oyun ve eğlence olsun diye 

yaratmadık.”  

Enbiyâ suresi, 16. ayet 

 “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 

gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde 

selim akıl sahipleri için elbette ibretler 

vardır.”  

Âl-i İmrân suresi, 190. ayet 

 Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine 

ulaşılamaz?  

A) Evrenin yaratıcısı Allah’tır.  

B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.  

C) Kur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder. 

D) Her varlık bir amaç doğrultusunda 

yaratılmıştır. 
 

İnsan; rızkını kazanmak için, Allah’ın koyduğu 

yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına 

çıkan imkânları değerlendirir, tercihlerde bulunur 

ve kendine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin 

gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir. 

 Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden 
hangisiyle ilişkilendirilemez?  

A) Kader       B) Ecel        C) İrade       D) Emek 

 
“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; 

diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne 

uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa 

hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir 

kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında 

olanları O bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında 

insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 

bilemezler...”  

(Bakara suresi, 255. ayet)  

 Ayet’el-Kürsi’nin Türkçe mealindeki altı 

çizili bölüm Allah’ın hangi ismini 

kapsamaktadır?  

A) Rezzak     B) Hayy    C) Alîm      D) Kayyum 

 

 “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi 

ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi 

bakımından daha güzeldir.”         (İsrâ sûresi, 35. 

ayet)  

 “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret 

hâli müstesna, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram 

yollar) ile aranızda yemeyin” (Nisâ sûresi, 29. ayet)  

 Bu ayetler, evrendeki; I. biyolojik, II. 
toplumsal, III. fiziksel yasalardan hangileriyle 
ilgilidir?  

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