
 

 

 
 
1. I. Gece ve gündüzün oluşması 

II. Toplumların ve devletlerin yıkılması 
III. Yağmurun yağması  
IV. Anayasa kurallarına uyulması 
V. Mantarların sporla üremesi 

Yukarıdaki evrensel yasalar ikili olarak gruplandırılırsa hangisi gruplar dışında kalır? 
A) II B) IV C) V D) III 

 
 
2. Aşağıda Hz. Şuayp (as) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Eyke ve Medyen halkına gönderilmiştir. 
B) Halkı ona inanmış ve iman etmiştir 
C) Halkı tartı ve ölçüde hile yapmıştır. 
D) Hz. Musa'nın kayınpederidir. 

 
 
3. Allah’ın tüm canlılara yiyip, içmek ve yararlanmak için verdiği her şeydir. 

- Yaşam için verilen sürenin dolmasıdır. 
- Bir işi başarmak için verilen uğraş. 
Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır? 
A) Rızık B) Emek C) Ömür D) Ecel 

 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın bireysel faydalarından biri değildir? 

A) Kişiye elinde bulunan imkânların Allah(c.c.)tarafından verildiği bilincini kazandırır. 
B) Zekât ve sadaka vererek malını temizlemiş olur. 
C) Paranın ve servetin belli kesimlerin elinde toplanması önlenir. 
D) İnsana gönül zenginliği kazandırır. 

 
 
5. 1 Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler. 1/40 

2 Toprak ürünleri (sulama, gübreleme vb. masraflar yoksa) 1/20 

3  Deve  Her 5 deve için 1 koyun 

4  Sığır ve manda  1/30 
 

Yukarıdaki tabloda hangisinin zekât oranı yanlış verilmiştir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 
 
6. Aşağıdakilerden hangisine zekât verilebilir? 

A) Anne-baba B) Torun C) Kardeş  D) Okul 
 
 
7.  Hz. Musa Kur’an’da kıssası olan peygamberlerdendir. 

 Hz. Musa büyük bir balık tarafından yutulduğu halde ölmeden kurtulmuştur. 
 İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir.  
 Kendisine Tevrat’ın verildiği peygamberdir.  
 Firavun ve askerleri tarafından büyük bir ateşe atılarak şehit edilmiştir.  
 Kral Firavun ’un sarayında büyümüştür. 

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 
A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 



 

 

 
 
8.  Kelime olarak ölçü, miktar, bir şeyi belli ölçüye göre yapmak, belirlemek, bir şeye 

hükmetmek, gücü yetmek anlamlarına gelir. 
 Kur’an’da, ölçü, ahenk, denge, düzen, yasa gibi anlamlara gelir. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramla ilgilidir. 

A) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah'a karşı gelmekten 
sakınasınız. (Bakara/21) 

B) Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta 
olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. (Maide/88) 

C) O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer 
hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir. (En’am/96) 

D) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar 
diriltmeyeceğini sanmışlardı." (Cin/7) 

 
 
9. 

 
Akıl ve irade sahibi ergin olan sorumlu kişiye ne denir? 
A) Sırat-ı Müstakim B) Mutaassıp C) Alim D) Mükellef 

 
 
10. Yapılan araştırmalara göre Dünya üzerinde obezitenin en yaygın olduğu ve obezite kaynaklı sağlık 

problemlerinin yaşandığı ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada yer almaktadır. 
- Aynı şekilde yapılan araştırmalar ülkede sağlıklı bir yemek kültürünün olmayışının ve bunun 

yerine fast food adı verilen sağlıksız bir yemek olduğu görülmektedir. 
- Bu yemek alışkanlıkları (fast food) ülkenin temel sağlık problemlerinin başında gelen 

obezitenin en temel sebebidir. 
Sağlıklı beslenmeyen toplumların sağlıklı olması beklenilemez 
Yukarıdaki metne göre yukarıda adı geçen sağlık problemlerinin ortaya çıkmasının altında 
hangi evrensel yasanın ihmal edilmesi yatmaktadır? 
A) Fiziksel Yasa B) Toplumsal Yasa 
C) Biyolojik Yasa D) İlahi Yasa 

 
 
 
 
  


