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1.        •  İnsanlar, 46 kromozoma sahiptir.

•  Su molekülü, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur.

•  Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir.

Bu bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir?

A) “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” 
                      (En’âm suresi, 101. ayet)
B) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
                      (Kamer suresi, 49. ayet)
C) “Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi?” 
                      (Yâsîn suresi, 81. ayet)
D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık. ...” 

                      (Hicr suresi, 85. ayet)

2.  

Gayret etHayal et Dua et ve Allah’a bırak

Bu görseller ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Takvalı olmak
B) Tevekkül etmek
C) İbadetleri ihlasla yapmak
D) Güzel ahlak sahibi olmak
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3.  Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken

Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken

Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi

Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti

Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken

Leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken

Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi

Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti

Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir?

A) Ahiretin yok sayılması
B) Adaletsizlik yapılması
C) Sorumluluktan kaçılması
D) Rızkı verenin unutulması

4.  Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. 
Hayatımız küçük bir âlemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu âlemde. Sevap da bizim için günah da. Hayat da bizim için ölüm 
de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir, yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir.
B) İnsan, hayatına yön verebilen bir varlıktır. 
C) Ömür, sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. 
D) Tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir. 

5.  “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de 
uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların 
önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun 
kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

A) Tevhit inancı
B) İslam’ın şartları
C) Evrensel ahlak yasaları
D) İbadetlerin temel ilkeleri 

Cevaplar: 1. B 2. A 3. D 4. D 5. A


