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1. “... O gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, 
Rahman’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka 
hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O,  mülkün 
gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), 
barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip 
koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve 
dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan 
Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından 
uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren 
Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve 
yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”  

(Haşr, 59:22-24) 

Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Kudret 

B) İlim 

C) Tekvin 

D) Beka 

E) Vahdaniyet 

2. Peygamberler, Allah’ın insanlara iletmek istediği 
mesajları bildirmek üzere görevlendirilen 
elçilerdir. Onların görevi Allah’tan aldıkları vahyi 
insanlara ileterek onları kötülük ve haksızlık gibi 
davranışlardan uzaklaştırmak, adalet ve eşitlik gibi 
güzel hasletlerin yaygınlaşmasını sağlamaktır. 
Bunu da önce kendileri en güzel şekilde 
uygulayarak insanlara rehberlik etmişlerdir. 

Bu parçadan hareketle peygamberler hakkında 
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 

A) Tebliğ yapmakla sorumludurlar. 

B) Vahyi pratiğe dökerler. 

C) Allah tarafından seçilmişlerdir. 

D) Toplumun ıslahına hizmet ederler. 

E) Hata yapmaktan korunmuşlardır. 

 
 
 
 
 
 

3. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Ali 
Kemal, tahsilini tamamladıktan sonra ticaretle 
uğraşmaya başlar ve ticaretten büyük miktarda 
elde ettiği gelirle hayır işleri yapmak ister.  

Ali Kemal’in bu amaçla yaptığı; 

I. geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği paralar, 

II. ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları, 

III. hayrat olarak yaptırdığı çeşme yardımlarından  

hangileri zekât olarak geçerli olabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

4. Osmanlı Dönemi'nde esnafın alacaklarını 
kaydettiği defterlere zimem defteri denirdi. Bu 
defterlerde halkın daha sonra ödemek üzere satın 
aldığı ürünler kaydedilir ve ödendikçe silinirdi. Bu 
defterler yoluyla çevrede kimin fakir hatta zor 
durumda olduğu kolaylıkla tespit edilebilirdi. 
Zenginler bu sayede esnafa gelerek borcu biriken 
ve ödeme zorluğu çeken kimselerin borcunu 
öderdi. Bu şekilde zengin, herhangi bir karşılık 
beklemeden sırf Allah rızası için yardımını 
gerçekleştirmiş, fakir de kendini minnet altında 
hissetmemiş olurdu.  

Bu uygulamanın öncelikle aşağıdaki olumsuz 
davranışlardan hangisini engellediği söylenebilir?  

A) İsraf 

B) Nankörlük 

C) Haset 

D) Hırs 

E) Gösteriş 
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5. Hz. Muhammed bir gün kendisine gelen birinin 
görüşme sırasında aşırı derecede 
heyecanlandığını görünce “Kardeşim, korkma! 
Ben de senin gibi annesi kurutulmuş et yiyen bir 
insanım.” diyerek yanına gelen o kimseyi 
sakinleştirmiştir.  

Hz. Muhammed'in bu davranışı aşağıdaki ahlaki 
kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir?  

A) Yumuşak huyluluk  

B) Tevazu 

C) Fedakârlık  

D) Hoşgörü 

E) Adil olma  
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