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5.
Hz. Musa, Allah'ın çağrısı gereği kardeşi Hz. Harun'u yerine vekil bırakıp kavminden bir müddet ayrıldı. Kırk
gün sonra geri döndüğünde halkının Samri adlı birinin ayartması ile ziynet eşyalarını eriterek buzağıya benzeyen bir put yaptığını gördü.
Hz. Harun bu durum karşısında onlara "... Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtahan edildiniz. Doğrusu sizin
Rabbiniz ancak Rahmân’dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." (Tâha suresi 90. ayet) demiştir. Hz. Musa
bu manzarayı görünce çok öfkelendi ve önce kardeşi Harun'a kızdı. Daha sonra çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine dönerek: "...Ey kavmim! Rabiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok
mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz!” (Tâhâ suresi, 86. ayet) dedi.

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden üçüncüsü olan Hz. Musa ile ilgili yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Hz. Harun, kavminin puta tapmalarını engellemeye çalışmıştır.
Hz. Musa kavminin tevhid inancına aykırı tutum sergilemesine tepki göstermiştir.
Hz. Musa ve Hz. Harun kavimlerinin hak yoldan ayrılmaları üzerine kavimlerini terk etmişlerdir.
Hz. Musa'nın kavmi, on emirde geçen, "Put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın."
buyruğuna uygun davranmamıştır.
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6.
İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslümanlara yol gösterir.
Herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye
eder. Böylece insanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından
kurtarıp paylaşmanın verdiği mutluluğa ulaştırmak ister.
İnsan paylaştıkça mutlu olur ve huzur bulur.
Paylaşmayan insan, gerçek kalp huzuruna ulaşamaz.
Bencilleşir. Bencil insanlar mutsuz olur ve çevrelerini de
mutsuz ederler. Bu şekilde kin ve nefret artar, insanların
kalpleri birbirinden soğur.
Paylaşmak toplumsal bir ihtiyaçtır aynı zamanda, paylaşım olmayan toplumlar bütünleşmez. Hz. Muhammed
her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda da insanlık için en güzel örnektir.
O yardımın büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu öğretir. Bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik eder. Hiçbir
iyilikte bulunamayan bir Müslümanın eli ve dili ile başkalarına zarar vermemesinin bile sevap olduğunu haber verir.
Bireysel ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olan dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında;
I. Dinimiz bir tebessümle de olsa yardımda bulunmayı tavsiye etmiştir.
II. İslam dinî herkesin eşit miktarda yardımda bulunmasını emretmiştir.
III. Kişinin cimrilik ve bencillik duygularından paylaşma ve yardımlaşmada bulunarak kurtulabileceği dile getirilmiştir.
IV. Yardımın büyüklüğünden ziyade yardım yapan kişinin niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğu vurgulanmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III
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D) I, III ve IV
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7.
İKİ KARDEŞ HİKAYESİ
İki erkek kardeşin hikayesi, birlikte çalıştıkları babalarından kalma çiftlikte geçiyordu. Kardeşlerden
biri evliydi ve beş çocuğu vardı. Diğer kardeş ise
bekardı. Her günün sonunda iki kardeş ürünlerini
ve kârlarını eşit olarak bölüşürlerdi.
Günün birinde bekar kardeş şöyle düşündü;
– Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz
hiç de adaletli değil. Ben bekarım ve pek fazla ihtiyacım yok. Kardeşimin geniş bir ailesi var. Onun
daha fazla ihtiyacı olur.
O günden sonra bekar olan kardeş her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye gitti.
Bu arada evli olan kardeş de kendi kendine;
– Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de doğru değil. Ben evliyim, eşim ve çocuklarım var ve
yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Fakat kardeşim yaşlandığı zaman ona bakacak hiç kimsesi yok. İlerde onun daha fazla ihtiyacı olacak.
Böylece evli olan kardeş de her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. İki kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar. Çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. Sonra, bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tahıl taşırken karşılaştılar. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucakladılar.

Yukarıda verilen hikayeden yola çıkarak;
I. Kardeşler birbirinin haklarının ihlal edilmesi karşısında sessiz kalmışlardır.
II. İki kardeş sadece kendini düşünmek yerine birbirlerini de düşünmeye uygun davranış sergilemişlerdir.
III. Kardeşler arasında yapılan paylaşma ve yardımlaşma aralarındaki sevgi ve bağlılık duygularını güçlendirmiştir.
IV. Kardeşler bencillik ve kıskançlık duygularından uzak durmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I, II ve III

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

ZEKÂT İBADETİ

TEST - 21

6EF47044

1.

Zekât vermeye önce yakın
çevredekilerden başlanmalıdır.

3.

Zekât, kurban ibadeti
sonrasında yapılır.

Zekâtın faydaları







Yukarıda ,  ve  sembolleri ile gösterilen yerlerden herhangi birinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Ceren

Kadir
A)
B)
C)
D)

Ceren ve Kadir’in yukarıdaki ifadeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Yalnız Ceren’in ifadesi doğrudur.
Yalnız Kadir’in ifadesi doğrudur.
Her ikisinin de ifadesi doğrudur.
Her ikisinin de ifadesi yanlıştır.

4.

2.

..............................................; temizlenme, artma, bereket ve
çoğalma anlamlarına gelir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki öğrencilerin
söylediği kavramlardan hangisi yazılırsa doğru
olur?

A)

İrade

B)

Ekonomik dengesizlikleri önler.
Sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlar.
Ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlar.
Zenginlerin diğer insanlara üstünlük sağlamasına
neden olur.

Zekât verecek kişi, bu sorumluluğunu yerine getirirken alçakgönüllü, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır.
Mümkünse zekât gizlice verilmelidir. Zekât alan kimseler de bu durumdan dolayı herhangi bir eziklik
duymamalıdır.
Buna göre, zekât verecek kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisinden uzak durması beklenir?
A) Cömertlik			
C) Kibir			

Zekât

5.

C)

Ecel

D)

B) Şefkat
D) Yardımseverlik

Zekât verilecek mallar
Gümüş

Ahiret

?

Altın

Şemada soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?
A) Ev eşyaları		
C) Menkul değerler
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B) Nakit para
D) Küçükbaş hayvanlar
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ZEKÂT
Malındaki kırkta bir, o fakirin hakkıdır.
Zekâtını verirsen, Allah onu artırır.
Zekât zengine farzdır, vereni de kul yapar.
Zekâtını vermeyen parasını pul yapar.
Zekât malı temizler, malını helal eder.
Verdiğinden eksilmez, sadece kiri gider.
Zekât dayanışmadır, gönülleri fetheder.
Malına kalkan olur, belaları defeder.
Dinimizin şiarı, zekât İslam’ın emri.
Zengin olan her mü’min, zekatını vermeli.
Zengin zekâtı verse, yeryüzünde aç kalmaz.
Fakirler de çalışsa kimseye muhtaç olmaz.
Nusrettin SEVİM
Yukarıdaki şiir dikkate alındığında zekât ibadeti ile ilgili;
I. Allah'ın yapılmasını zorunlu kıldığı ibadetlerdendir.
II. Müminler arasında birlikteliğin artmasına aracı olur.
III. Toplumsal hayatta zenginlerin ihtiyaç sahipleri üzerinde baskı kurmasına neden olur.
IV. Toplumsal çıkarların gözetilmesi anlayışının Müslümanlar arasında güçlenmesinde etkili olur.
yorumlarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

7.

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

Ülkenin birinde kıtlık olmuştu. Bu öylesine görülmedik bir kıtlıktı ki çoğu aileler bir kuru ekmeğe bile hasret kalıyordu.
İşte o sıralarda bir kadın, evinde tam bir iki lokmalık kuru ekmeğini ağzına atacağı esnada muhtaç birisi kapısını çaldı.
“Açlıktan ölüyorum, bana Allah rızası için en azından bir lokma ekmek ver.” diyen muhtaç kimse kadar aç olan iyiliksever kadın, lokmayı tutan elini ağzından geri çevirdi ve ekmeğini kapısını çalana ikram etti.
Yukarıda verilen olay, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
A)
B)
C)
D)

“Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır...”
“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
“Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.”
“Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”
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8C28601F

1.

A) Yalnız I			
C) I ve III			

2.

4.

Hz. Muhammed bir hadisinde Müslümanlara şöyle
buyurmuştur:
“Her ‘Allahûekber’ bir sadaka, her ‘Elhamdülillah’ bir
sadaka, her ‘Lailahe illallah’ bir sadakadır. İyiliği
önermek bir sadaka, kötülükten alıkoymak bir sadakadır.”
Peygamberimizin bu hadis-i şerifi ile;
I. Allah rızası için yapılan her türlü yardımın sadaka
olduğu,
II. Sadakanın sadece manevi yardımlaşmayı içerdiği,
III. Sadaka vermek için zengin olmak gerektiği
yargılarından hangisini ya da hangilerini vurguladığı
söylenebilir?

Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresi 46. ayette şöyle buyurulmaktadır:
”Mal, mülk ve çoluk çocuk, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler (kalıcı olan erdemli davranışlar) ise Rabb’inin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır.”
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi yukarıda verilenleri doğrudan destekler niteliktedir?
A) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
B) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
C) “Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak
üç şey hariçtir; sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir
ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat.”
D) “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen
söz, sorumluluk gerektirir.”

B) Yalnız II
D) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik faaliyet gösteren kurumlara örnek verilemez?
A)
B)
C)
D)

Türk Kızılayı		
Belediye aşevleri
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

5.

3.

...Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.”
Sebe suresi, 39. ayet

Yukarıdaki ayet ile aşağıdaki hadislerden öncelikle
hangisinin aynı doğrultuda olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

“Bizi aldatan bizden değildir.”
“Sadaka vermek malı eksiltmez.”
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
“Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”

Toplumda insanların maddi koşulları birbiriyle aynı
değildir. Bundan dolayı zengin olan kimseler, muhtaç kimselere destek olmalıdır. Bu düşünceyle hareket eden hayırsever insanlar birçok yardım kurumları oluşturmuştur. Atalarımız vakıflar, darülacezeler
ve darüşşifalar kurarak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlamışlardır.
Yukarıdaki bilgilere göre;
I. İnsanların, farklı maddi güce sahip olabileceği,
II. Zengin insanların, diğer insanları da düşünmesi
gerektiği,
III. Atalarımızın, kurdukları birçok kuruluş aracılığıyla muhtaçlara destek olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II			
C) II ve III			
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B) I ve III
D) I, II ve III
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6.
"İnsanlara güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği öğütlemen ve kötülüğe
engel olmaya çalışman sadakadır..."
Hadis-i şerif
"Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır. Sağır ve dilsize anlayacağı bir şekilde anlatman, ihtiyacını gidermesi için ona rehberlik etmen
sadakadır. Derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip
güçsüze yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını
ifade edivermen bir sadakadır..."
Hadis-i şerif

Yukarıda verilen hadis-i şeriflere;
• Melek Hanım'ın evine gelen misafirlerini güler yüzle karşılaması,
• Sevim Hanım'ın uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etmesi,
• Ersin Bey'in yere çöp atan kişiyi güzelce uyararak onu bu davranışından vazgeçirmesi,
• Ömer Bey'in ilik nakli olması gereken arkadaşı için kampanyalar düzenleyerek arkadaşının bu hastalığına çare araması
davranışlarından kaç tanesi örnek gösterilebilir?
A) I

7.

B) 2

C) 3

D) 4

Öğretmen olan Emine Hanım, emekli olduktan sonra küçük bir kasabaya yerleşmiştir. Bulunduğu kasabada okul olmadığı için öğrencilerin kilometrelerce uzakta olan başka bir kasabadaki okula gitmek zorunda kaldıklarını öğrenmiştir. Bu
durum üzerine Emine Hanım, birikimlerinin bir çoğu ile kasabada bir okul yaptırmaya karar vermiştir. Ve sonunda hayalini kurduğu okulu yaptırmış ve öğrenciler kendi kasabalarında eğitim almaya başlamışlardır.
Buna göre, Esra Hanım ile ilgili;
I. Okul yaptırarak sadaka-i cariye örneği sergilediği,
II. İnsanların yaşadıkları sıkıntılara çözüm ürettiği,
III. Bulunduğu toplumdaki sorunlara duyarlı davrandığı
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III
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DİN, BİREY VE TOPLUM
28E815A0

1.

4.

İbadetler kötülüklere engeldir. Ancak bu engel, bilinçli bir engeldir. Bir yandan oruç tutarken bir yandan haram işlenmez. Bir yandan namaz kılarken bir
yandan ticarette hile yapılmaz, yalan söylenmez, haram kazanç elde edilmez, başkasına zarar veren hak
ihlali içeren hiçbir eylemde bulunulmaz. En azından
bulunmamaya dikkat edilir.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oya Hanım’ın mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine
ikramda bulunması
B) Emekli maaşıyla geçinmesine rağmen Necmettin
Bey’in ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermesi
C) Ziya’nın parasını birikirerek aldığı oyuncakla arkadaşının oynamasına izin vermesi
D) Zümra’nın çok sevdiği çikolatasını arkadaşı ile
paylaşmaması

A) Yapılan ibadetler kişiyi kötü davranışlardan uzaklaştırır.
B) Bireyler yaptıkları ibadetlerde Allah’ın rızasını
gözetmelidir.
C) İbadetler gösteriş yapmak için yapılmamalıdır.
D) İbadetler kişinin manevi yönden güçlenmesine
yardımcı olur.

2.

5.
Yüce Allah Rad suresi, 28. ayette, “... Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle tatmin olur.”
buyurmaktadır.
Yukarıda verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A)
B)
C)
D)

Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe: “Allah’ın Rasûlü üç
gün peş peşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu. Lakin o, yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi.“ demiştir.
Yukarıda Peygamberimizin davranışına aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

Aşağıdaki ayetlerden hangisi namaz ibadetinin sosyal hayata olan etkisi ile ilişkilendirilebilir?
A) “... veyl olsun o namaz kılanlara! Onlar ki kıldıkları namazdan gafildirler.“
B) “... muhakkak namaz, hayasızlıktan ve kötülükten
alıkoyar.“
C) “Sizin dostunuz, ancak Allah, O’nun elçisi, rüku
ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren
mü’minlerdir.“
D) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim,
dirim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.“

Allah’ı anmak gerektiği
Allah’ın emirlerini anlatmak gerektiği
İbadetleri gösterişten uzak yapmak gerektiği
Toplumsal sorunlara duyarlı olmak gerektiği

3.

Din;
• Dünya ve ahiret mutluluğuna yöneliktir.
• Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
• Allah’a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Yukarıdaki bilgilere göre dinin bireye;
I. Allah’a kul olduğu bilinciyle hareket etme,
II. Her iki dünyada da huzurlu olma,
III. Olumlu sosyal ilişkiler kurma
durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?
		
A) Yalnız I					
B) I ve II
C) II ve III					
D) I, II ve III

6.

Hz. Muhammed, insanların davetlerine, düğün ve
sünnet törenlerine katılır, onlarla oturup sohbet
eder ve yemek yerdi. Diğer insanlarla birlikte zaman
geçirmeyi severdi.
Yukarıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğrudan hangi
niteliği üzerinde durulmuştur?
A)
B)
C)
D)
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Sosyal ilişkilerde bulunması
Tebliğ görevine sahip olması
İnsanların fikirlerine önem vermesi
İlahî emirlere uygun yaşam sürmesi

Din ve Hayat

7.

PATLAT

Başlangıcı insanlık tarihi kadar eskilere uzanan din tarihin her döneminde bireyleri ve toplumları etkileyen önemli
faktörlerden biri olmuştur. Aşağıda din ve birey ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

1

2

3

Din, insanı mutlu kılmayı hedefleyen
bir olgudur.

Din, insanın hayatını
anlamlandırmasına katkıda bulunur.

Din, ibadet ve ahlak boyutunu gerekirse zorla yerine getirmeyi amaçlar.

4

5

6

Din, insana sorumluluklarını bildirir
ve bunları yerine getirme konusunda
uyarılarda bulunur.

Din, maddi-manevi her türlü sorun ve
sıkıntılara karşı insanın direncini artırır.

Dinî emirler, tavsiyeler ve öğütler
kişilere ve toplumlara göre değişir.

Yukarıda kartlardan verilen bilgilerden hangileri için "Din ve birey ile ilgili doğru yorumlardır." ifadesi kullanılır?
A) 1, 2, 4, 5

8.

B) 2, 3, 4, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

İslamiyet sinir sisteminin esenliğini temin eden bir dindir. Bilhassa alkole karşı amansız düşmanlığı, zinayı yasaklayan ve aile hayatını koruyan felsefesi, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanma akidesi, zekâtı farz kılarak başkalarını düşünmeyi esas hükümlerinden sayması, derin tevekkül ve kanaat ile medeniyetin göz kamaştırıcı ihtiraslarına karşı aşırılığa kaçmamayı tavsiye etmesi ne tamamen dünyaya bağlanmaya ne de dünyadan
uzaklaşıp inzivaya çekilmeye yer vermesi, katli ve intiharı menetmesi gibi insanın ruh hayatına ahenk ve huzur veren yüksek faziletlere sahiptir.
Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle;
I. Dinî emirler ve tavsiyeler insanın ruhunu aydınlatır.
II. Din, insanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenler.
III. Din, birey ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarına rehberlik eder.
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II
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5.
“Allah'ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o sınırları çiğneyen kimseler, bir gemideki yolculara benzer. Onlar
kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı düşmüştü.
Geminin alt kısmında bulunanlar, suya ihtiyaç duyduklarında, yukarıdakilerin yanına geliyorlar ve su ihtiyaçlarını oradan gideriyorlardı.
Bir defasında kendi kendilerine, ‘Biz kendi payımıza düşen
alt kısımda bir delik açsak da yukarıdakileri hiç rahatsız etmesek!’ dediler.
Eğer yukarıdakiler, alttaki insanları istekleriyle baş başa bırakırsalar, topluca helak olurlar. Eğer onlara engel olurlarsa, hem kendileri hem de diğerleri kurtulur.”
Hz. Muhammed

Yukarıda verilen hadis-i şerifi sorumluluk açısından yorumlandığında;
I. Kişiler sadece kendi haklarını korumada özverili olmalıdırlar.
II. Toplumsal yaşama bireyler ekonomik durumlarına uygun statülere sahip olmalıdır.
III. Herkes kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda kendi menfaatine öncelik vermelidir.
IV. Allah'ın sınırlarının korunmasına çalışanlar toplumun huzuruna ve kurtuluşuna katkıda bulunurlar.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

6.

B) Yalnız IV

C) II ve IV

D) I, II, III ve IV

İslam dinine göre dinin muhafazası Müslümanların temel görevlerinden biridir. Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünnetidir.
Yukarıdaki bilgileri aşağıdaki yargılardan hangisi daha çok destekler niteliktedir?
A)
B)
C)
D)

Dinin muhafazası için tek kaynak Hz. Muhammed’in hadisleridir.
Müslümanlar dinde dayanağı olmayan yaklaşımlara ilgi göstermeye başlamıştır.
Kur’an-ı Kerim ve sünnete uygun yaşamamak günümüzün en önemli sorunlarındandır.
Dinin doğru anlaşılması için İslam dininin temel kaynaklarından yararlanılması gerekir.
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7.
Mekke'de müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı, "Ey Allah'ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim." diyen Cebrail'e, Hz. Muhammed: "Hayır ey
Cebrail! Ben insanları helak etmek için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden
zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar." cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine, "Ey Rabbim! Sen bunlara
hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar." diye dua etti.
Buharî, Bed'ül-halk

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Hz. Muhammed'in aşağıdaki ayetlerden hangisini uyguladığı söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

8.

"... Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile..."
"... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever."
"Yine onlar, Rabblerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir.
"Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et (O'na dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever."

Bedir Savaşı öncesinde Hz. Peygamber orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş stratejisi açısından pek uygun değildi. Hubâb b. Münzir, Hz. Peygamber'e bu kararın Allah'ın emri ile mi yoksa savaş taktiği olarak mı
alındığını sordu. Hz. Muhammed kendi tercihi olduğunu söyleyince başka bir yere mevzilenmelerinin daha uygun olacağını dile getirdi ve Hz. Peygamber de bu teklif doğrultusunda hareket etti.
Yukarıda verilen bilgiler Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisini daha çok destekler niteliktedir?
A)
B)
C)
D)

Sorunlara karşı askerî tedbirler aldığını
Çevresindeki kişilerin fikirlerini önemsediğini
Yardımlaşma duygusunu güçlendirmek istediğini
Her alanda disiplinli ve planlı hareket ettiğini
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5.
Vincent Montagne
İslam, başka hiçbir yerde bulamadığım bir huzur hâline kavuşmamı sağladı...
Kur'an-ı Kerim ile ilk tanışması, Paris yakınlarında bir askerî
okulda olan ünlü Fransız bilim adamı Vincent Montagne,
İslamiyet’i seçiş yolundaki hikayesini şöyle anlatıyor:
"Uzun yıllar farklı Arap ülkelerine seyahatler yaptım. Ayrıca
Senegal, Endonezya, Mali, Gana, Fildişi sahili, Nijerya ve Moritanya gibi ülkelere de gittim. İslam, İslam Medeniyeti, Müslümanlar ve Arap dili hakkında yirmi kitabın yanı sıra, çok sayıda makale kaleme aldım. İbn Haldun'un eserlerini Fransızcaya
tercüme etmek için altı yıl uğraştım. Bu seyahat ve çalışmalar
İslam dinini seçmem ile sonuçlandı.
Gittiğim Müslüman ülkelerde her yerde aynı hayat tarzı, aynı
inanç, aynı insani hassasiyetler ile karşılaştım. İslam toplumunun cesaret ve sadeliği ön planda tutan bir anlayışa sahip olduğunu gördüm. Para ve maddiyatın her zaman hayır getirmeyeceği kanaatine vardım.
Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı bana ışık oldu. İslam, başka hiçbir yerde bulamadığım bir huzur hâline kavuşmamı sağladı. Bu da İslam'ın insanı beden ve ruhuyla bir bütün olarak ele almasından kaynaklanıyor. İslam hem akla hem
kalbe hitap ediyor.”

İslam dinini secen Vincent Montagre’nin yukarıda verilen ifadeleri dikkate alındığında İslam dini hakkında;
I. Temel kaynaklarının Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti olduğu,
II. Kur'an-ı Kerim’in kendisini rehber edinenlere, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin edecek bir hidayet rehberi olduğu,
III. İnsanların gerçek huzura kavuşmaları için akıl ve iradelerini kullanıp Kur'an ve sünneti kendilerine rehber edinmeleri gerektiği
çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III
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KUR'AN’A SARIL
Kur'an Rabbimiz'in yaktığı ışık
Bu millet Kur’an'la ezelden âşık
O bal gömleğidir dal kaşık kaşık
Kur'an-ı elinden bırakma kardeş
Emelin doğruyu, hakkı bulmaksa
Cennet'e girmekse, mutlu olmaksa
Bilgiyi doğrudan Hak'tan almaksa
Başka bir kitaba sen bakma kardeş
...
Lafzı güzel onun mânası güzel
Eşsiz vasıfları kendine özel
Güzelleşmek için gel Kur'an’a gel
Bu nûr ırmağına gir, çıkma kardeş
Dünyayı istersen Kur’an'a sarıl
Ukbâyı istersen Furkan'a sarıl
Kur'an’dan aldığın irfana sarıl
Başka bir vâdiye sen akma kardeş
Hayrettin Karaman

Yukarıdaki şiirde anlatılanlar ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
A)
B)
C)
D)

7.

Kur'an insanlara doğru yolu göstermek için evrensel mesajlar içerir.
Kur'an-ı Kerim insanları doğruya ve güzele yönlendirir.
Kur'an sadece ahiret hayatına yönelik bilgileri içinde barındırır.
Kur'an-ın emirlerini uygulayarak yaşamak insana mutluluk verir.

Kur’an-ı Kerim’de inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinin yanı sıra ibret alınacak tarihî olaylara da yer verilmektedir. Ayrıca
Kur’an-ı Kerim’de insan, evren ve ahiret hakkında da bilgi verilmiştir. Allah’a ortak koşmak ve O’na ait nitelikleri başkalarına yakıştırmak yasaklanmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında, Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Ders alınacak olaylara yer verildiği
Farklı konular hakkında bilgi verildiği
Allah’a ortak koşmanın yasaklandığı
Yalnızca belli bir topluluğa gönderildiği
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