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1. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez 
mallarının belirli bir miktarını Allah rızası için 
ihtiyaç sahiplerine vermeleri şeklinde 
gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu yönüyle zekât, bir 
yandan Müslümanın, Allah’ın verdiği nimetlere 
şükrünün bir ifadesi; diğer yandan içinde yaşadığı 
topluma karşı insani vazifesidir. Bu ibadet 
sayesinde, zengin ile fakir arasındaki kıskançlık, 
kin ve düşmanlık gibi olumsuz duygular ortadan 
kalkar; dostluk ve sevgi bağları güçlenir.  

Bu parçada zekât ibadetiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

Allah’ın rızasını kazanmak için bir araç olduğu 

Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı 

İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile olduğu 

Zenginlerdeki merhamet duygusunu geliştirdiği 

Verdiklerine karşı, Allah’a teşekkür mahiyetinde 

olduğu 

2. Hicretten sonra Hz. Muhammed'in öncülüğünde; 
Müslümanlar, Yahudiler ve henüz Müslüman 
olmamış Arapların bir arada barış ve güven içinde 
yaşamalarını tesis edecek bir antlaşma 
imzalanmıştır. Bu antlaşmada şehrin iç huzurunun 
sağlanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin 
önlenmesi, fertler arasındaki hukuki 
anlaşmazlıkların çözülmesi ve bazı ekonomik 
yükümlülüklerin tespiti gibi hususlar yer almıştır. 
Özellikle şehrin korunması hususunda 
Yahudilerden, iş birliği içinde olmaları ve 
Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurmamaları 
istenmiştir.  

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden 
bahsedilmektedir? 

A) Hudeybiye Barış Sözleşmesi 

B) Hılfulfudul Mutabakatı 

C) Mescid-i Nebi Şûrası 

D) Darü’n-Nedve Görüşmeleri 

E) Medine Sözleşmesi 

 
 
 
 

3. İnsanı diğer canlılardan ayıran, ona sorumluluk 
yüklenmesine vesile olan düşünme ve anlama 
yetisine akıl denmektedir. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’e göre de insanı insan yapan, onun her türlü 
davranışına anlam kazandıran ve ilahi emirler 
karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, 
akıldır. Bu bağlamda Bakara Suresi’nin 242. 
ayetinde “Allah, ayetlerini akledesiniz diye 
açıklamaktadır.” biçiminde bir uyarı ve 
yönlendirme yer almaktadır.  

Bu parçada verilen bilgilerden hareketle 
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 

A) Allah, akıl niteliğine sahip olması nedeniyle 

insanı muhatap almıştır. 

B) Kur’an, akla vurgu yaparak insanı düşünmeye 

teşvik etmiştir. 

C) Dinî hakikatleri anlamada ve bunları hayata 

yansıtmada insanın dayanağı akıldır. 

D) Vahiy gelmese de insan, aklıyla Yaratıcı’nın 

varlığını ve birliğini kavrayabilir. 

E) Allah’a inanmak ve bir dine tabi olmak akıl 

yoluyla mümkündür. 

4. Hicri ikinci asırdan itibaren âlimler; İslam 
coğrafyasının genişlemesi ve zamanın 
farklılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ibadet ve 
günlük hayatla ilgili soru ve sorunlara, İslam 
dininin temel kaynaklarına dayanarak çözümler 
üretmiş ve bunlarla ilgili hükümler 
geliştirmişlerdir. Âlimler tarafından üretilen bu 
hükümler, onların yetiştirdiği öğrencilerin de 
katkılarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve zamanla 
sistemleşmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan düşünce 
akımları, İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar 
olarak isimlendirilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yorum 
türlerinden biri değildir? 

  A) Hanefilik        B) Şafiilik           C) Caferilik  

  D) Maturidilik                 E) Malikilik 
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I. Kişinin yüzüne karşı söylendiğinde 

hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmak 

II. Bir kişinin ayıp ve kusurlarını küçümseyerek 

eğlence konusu yapmak 

III. Başkasında var olan olumlu özellik ve imkânlardan 

rahatsız olmak 

Tanımları verilen bu kötü davranışlar aşağıdakilerin 
hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

      I                     II      III 
A) Haset   Gıybet          Alay 
B) Gıybet    Alay    Haset 
C) Haset    Alay    Gıybet 
D) Gıybet   Haset     Alay 
E) Alay                 Haset    Gıybet 
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