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BilgidiBilgisi 

1. 13. Yüzyılda yaşayan Papa 9. Gregory "Kediler şeytandır, onları öldürün." diye fetva verdi. Bu fetva ile insanlar 

kedileri öldürülmeye başladılar. Kedilerin azalmasıyla beraber fareler çoğaldı ve farelerin çoğalmasıyla tarihe 

“Kara Ölüm” adıyla geçen veba hastalığından milyonlarca insan öldü. 

Verilen bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki ayetlerden hangisinde geçmektedir? 

A) “Şüphesiz biz her şeyi belli bir ölçüye, düzene ve plana göre yarattık.” (Kamer,54/49) 

B) “Allah’ın katında her şey bir ölçüye göredir.” (13/Ra’d suresi, 8) 

C) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, [ne yüce]dir: Rahmân'ın yaratışında hiçbir aksaklık 

göremezsin. Gözünü bir kez daha [ona] çevir: Hiç kusur görüyor musun?” (Mülk suresi 3. Ayet) 

D) “Allah gökleri yükseltti ve [her şey için] bir ölçü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman, 56/7-8) 

2.  Aşağıdaki görsele göre soruyu çözünüz. 

 

3. Malcolm X avukat olmayı hayal ediyordu. Bir gün sınıfta öğretmen çocuklara ne olmak istediklerini sorduğunda 

Malcolm: “Ben avukat olacağım (I) ” dedi. Öğretmen: “Yapma Malcolm, sen bir zencisin.(II) Bir zenci nasıl avukat 

olabilir ki? Başka bir şey olmayı düşünmelisin”. Malcolm: “Neden? Sırf siyah bir deriye (III) sahip olduğum için 

neden avukat olmayı (IV) düşünmeyecekmişim?” Öğretmen: “Biliyorsun Malcolm. Avukatlık prestijli bir meslek. 

Hem bir zenciyi avukat yapmazlar. Sen başka bir meslek düşün.” 

Yukarıdaki paragrafta altı çizili yerler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ilişkilendirilmiştir? 
           I                              II                                       III                                      IV 
A) Kader              Biyolojik Yasa                    Külli İrade                          Külli irade 

B) Kader              Fiziksel Yasa                      Külli İrade                          Cüzi irade 

C) Kader              Biyolojik Yasa                    Külli İrade                          Cüzi İrade 

D) Kaza                Fiziksel Yasa                       Külli İrade                          Cüzi irade 

Kader ve kaza inancına göre bu kimlik 

kartında numaralı yerlerden hangisi 

diğerlerinden farklı bir durumdur?  

A) I  

B) II  

C) III  

D) IV  
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4. “Andolsun, Biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik.” 

                                                                                                 Bakara Suresi, 87. ayeti 

“Kitap'ta Musa'yı da zikret. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi.” 

                                                                                                                        Meryem Suresi, 51. ayeti 

"Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan, başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın." 

                                                                                                                                          Taha Suresi, 22. ayeti 

Ayetlere göre; 

I. Hz. Musa’ya mucize verilmiştir. 

II. Hz. Musa Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamberdir. 

III. Hz. Musa’ya kutsal kitap olarak Tevrat verilmiştir. 

IV. Hz. Musa’dan önce ve sonra birçok peygamber gönderilmiştir. 

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II                       B) I, II, III                                C) I, II, IV                        D) I, III, IV 

 
5. “Kimileri, Pek çok mal mülk sahibi oldukları halde ancak pek azını kıyıp da verebilirler. Üstelik bunları da salt 

gösteriş olsun diye verirler. Oysa bu içten pazarlıklı veriş, verdiklerinde bereket bırakmaz.” 

Halil Cibran 

Yukarıdaki parçada verilen mesaj aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşmektedir? 

A) “Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden 

gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın.” (Bakara, 264) 

B) “Allah yolunda her ne infak ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal, 

60) 

C)  “Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar.” (Ra’d, 

22) 

D) “Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin.” (Bakara, 

267) 
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6. Karadeniz’de yaşayan Abdülhalim isimli vatandaş, ailesini geçindirmek için evine yakın olan ağaçları kesip tarım 

alanına dönüştürmeye çalışmış, ancak bu durum heyelanda evinin yıkılmasına sebep olmuştur. Olayın ardından 

yaptığı açıklamada ise ‘Allah’ın dediği olur, alın yazısı böyleymiş’ diyerek etraftakilere yakındığı gözlenmiştir. 

Abdülhalim Bey’in düşünceleri ve yaptıkları birlikte değerlendirildiğinde; 

I. Rızkını kazanmak için elinden geleni yapmıştır. 

II. Allah’ın takdirine gönülden iman etmiştir. 

III. Cüzi iradesinin kader üzerinde etkili olmadığına inanmıştır. 

Yargılarından hangileri söylenebilir?  

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

7. İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik 

tedbirleri artırıldı. Bu tedbirlere göre her 10 kilometrede bir ekip bulunacak, trafikte kazaların yaşanmaması için 

gerekli önemleri alacaklar. Ayıca yol güzergâhı boyuncu sürücülere daha güvenli bir yolculuk için bilgilendirme 

yapılacak. Trafik ekipleri hız sınırlarına uymayan, alkollü araç kullanan sürücülere gerekli cezai işlemleri 

uygulayacaklar. Bu şekilde trafikte dikkat ve algı daha üst düzeye çıkartılacak. 

Bu metinde yer alan bilgiler; 
I. Canın korunması        II. Malın korunması     III. Aklın korunması           IV. Neslin korunması 

Gibi İslam’ın korumayı hedeflediği değerlere hangisi veya hangileriyle ilişkilendirilebilir? 

A) I ve II                           B) I, II ve III                            C) I, II ve IV                         D) I ve III 

8. Bir gün Hızır (a.s.) hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır 

demiş ki:  “Ey ihtiyar! Gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi. İhtiyar 

adam şöyle cevap vermiş:  “Ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım 

etmez olmuş.” Hızır (a.s.) bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş: 

“Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın, Allah’ın sevgisini kazanamamışsın, yoksa ettiğin o 

hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş: “Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, O’nun 

sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır’a keseletir miydi? 

Buna göre ihtiyar kişinin vurgulamak istediği durumu aşağıdaki ayetlerden hangisi en iyi açıklar? 

A) “Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler.” (Ali İmran 120) 

B) “Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile 

(vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.” (Ali imran 134) 

C) “Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik 

dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.” (Enam 17)  

D) “Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük 

mükâfat verir.” (Nisa 40) 
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9. Hz. Ömer zamanında bir deprem meydana gelmişti. Bu esnada Hz. Ömer şöyle dedi: “ Ey insanlar! Bu deprem 

sizin yaptığınız bir davranıştan dolayı değildir. Canımı elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki şayet bir daha 

tekrarlarsa sizi burada iskân ettirmem.” 

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Hz. Ömer fiziksel yasaların belirli bir kadere göre gerçekleştiğine vurgu yapmıştır. 

B) Ömer (r.a.) deprem için tedbir alma niyetindedir. 

C) Deprem sonucu oluşan kayıplarda insanların suçu yoktur. 

D) Depremlerin olması cüzi iradeden çok külli irade ile ilgilidir.    

10. Açlık isminde bir virüs bulunmaktadır. Günde 8000 civarında çocuk öldürdüğü belirtiliyor. Açlık virüsünün aşısı 

mevcut! İsmi de yemek. Lakin covid 19 için kıyameti kopartan medya açlık virüsünden neredeyse hiç 

bahsetmemektedir. Neden biliyor musunuz? Çünkü açlık virüsü zenginleri öldürmüyor. Halbuki zengin olsun veya 

olmasın imkan dahilinde insanlar Kur’an’da ………………………….. şeklinde ifade edildiği gibi yardım yapmaktan geri 

durmasalar, açlık virüsünden ölen insan sayısı bu kadar fazla olmaz. 

Yukarıda paragrafta boşluk bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi 

daha uygundur? 

A) “İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp 

yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır.” (Enfal, 72) 

B) “Onlar … O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen 

nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler.”  (Araf, 157) 

C) “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini 

güzel yapanları sever.” (Ali imran, 134)  

D) “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anababaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın.”  (Nisa, 36) 

 

 

 

 

 

 


