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1. İslam dini can, akıl, mal, nesil ve dinin korunmasına özen göstermiş, bu değerlerden her birinin varlığını, sürekliliğini ve 
korunmasını sağlayan hükümler koymuştur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilmez?

A) “Rabb’in, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti…”

 (İsrâ suresi, 23. ayet)

B) “... Kendi kendinizi tehlikeye atmayın...” 

 (Bakara suresi, 195. ayet)

C) “… Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.”

 (Talâk suresi, 7. ayet)

D) “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”

 (Bakara suresi, 188. ayet)

2.          •  “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır.”

• “İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman da sadakadır.”

• “Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya hayvan yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka 
olur.”

Bu hadislerden hareketle,
I. Sadaka, kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir. 

II. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder.

III. Yardımlaşmada, gösterişten kaçınılması esastır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3. İnsan, evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür. Onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de bu 
yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İslam’da sağlığın korunması esas ilke olmasına rağmen insan bazen çeşitli sebeplerle 
sağlığını kaybedebilir. Bu durumda doktora başvurur, ilacını kullanır ve sonuçta şifayı Allah’tan bekler. Nitekim Hz. Pey-
gamber (sav.), Ebu Huzâme isminde bir sahabenin “Biz, hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz, dua ediyoruz ve tedavi 
oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi?” sorusuna, “Hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastalanınca tedavi 
olmak da kaderdir.” diye cevap vermiştir. Bu durumda, bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip bunu kade-
re yüklemesi İslam’a uygun bir tutum değildir.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Adalet  B) İrade C) Tevekkül D) Sorumluluk

4. “İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü 
nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile 
amel edip etmediğinden.”

Bu hadisi dikkate alan bir kişide,

I. Kazancının helal olmasına özen gösterme

II. Hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme

III. Eylemlerinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etme

tutum ve davranışlarından hangilerinin gelişmesi beklenir?

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

5. Kaza, Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilir?

A) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı.

B) Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın.

C) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.

D) Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir.
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