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1.

Allah, evreni yaratırken bazı yasalar koymuştur.

4.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın
koyduğu evrensel yasalara örnek sayılamaz?

A) Suyun 0˚C'de donması
B) Bitkilerin güneş ışığında gelişmesi
C) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Misafirliğe giderken izin istenmesi

“O’nun katında her şey bir ölçü iledir.”
			
(Rad suresi, 8. ayet)
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket eder.”
			
(Rahman suresi, 5. ayet)
Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkarılabilir?

A) Her şeyin bir sonunun olduğu
B) Evrenin Allah tarafından yaratıldığı
C) Herkesin çalıştığının karşılığını alacağı
D) Allah’ın her şeyi bir düzen, program ve plana
göre yarattığı

2.

Aşağıdakilerden hangisi el-Ayete’l-Kürsî’de
söz edilen konulardan biri değildir?

5.

A) Allah’ın kanunlarının sürekli değişmesidir.
B) Allah’ın insanlara alın yazısını yazmasıdır.
C) Allah’ın ezelde her şeyi bilip takdir etmesidir.
D) Allah’ın insanları kendi iradesiyle sınırlandır-

A) Abdestin farzları
B) Allah’ın sınırsız gücü
C) Allah’ın sınırsız bilgisi
D) Allah’ın bir ve tek olması

3.

“… Onu ne uyuklama tutar ne de uyku…”
		
(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kulları için iyilik diler.
B) Denetiminden hiçbir varlık kaçamaz.
C) Bilgisini edinemediği hiçbir an olmaz.
D) Kâinatı yönetmekten yorgun düşmez.

Î

Aşağıdakilerden hangisi kaderi tanımlar?

masıdır.

6.

“Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.”
		
(Ankebut suresi, 57. ayet)
Bu ayetin açıkladığı konu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ölümün bir yok oluş olduğu
B) İyilik yapmanın gerekli olduğu
C) Her varlığın bir sonunun olduğu
D) Ölüm öncesi hayatın uzun olduğu
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7.

“Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey
yoktur.”
		
(Necm suresi, 39. ayet)

10.

A) Çalışmadan imtihana girmek
B) Tarlayı sürmeden tohum ekmek
C) İlaç kullanıp şifayı Allah’tan beklemek
D) Evin kapısını açık bırakıp Allah’a güvenmek

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmaktadır?

A) Başarının şans işi olduğunun
B) Çalışmadan başarılı olunamayacağının
C) Başarılı insanların doğuştan geldiğinin
D) Başarının sadece sözlü dua ile olacağının

8.

Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insanın
sorumluluğu yoktur?
A) İntihar etmek
C) Kin gütmek

Aşağıdakilerden hangisi tevekküle uygun bir
davranıştır?

11.

Muharrem

B) Yalan söylemek
D) Kalbin atışı

Emin

Allah, insanı iyi ve
kötü amellerle
imtihan etmektedir.

Ahmet

Hakan

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer
verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

9.

A) O, yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir.
B) Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saya-

mazsınız.
C) Güneş ve Ay belli bir hesaba göre hareket
eder.
D) Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk
göremezsin.
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A) Ahmet 		
C) Emin		

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi
bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir?

12.

B) Muharrem
D) Hakan

Âyete’l-Kürsî, Kur’an-ı Kerim’deki surelerden
hangisinin bir parçasıdır?
A) İhlâs		
C) Yâsîn		

B) Fîl
D) Bakara
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