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1.  Sigara ve alkol kullanımı nedeniyle erken 
yaşta ölen birisi için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Ölümünde iradesinin rolü vardır.
B) Ölümü iradesi dışında olmuştur.
C) Ölümünde sigara ve alkol birincil etken değildir.
D) Sigara ve alkol kullanmasaydı yine erken 

ölecekti.

2.  “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Ölüm belli 
bir süreye göre yazılmıştır.” 
                         (Al-i İmran suresi, 145. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilişkilidir?

A) Ecel  B) Rızık
C) Kaza  D) Kıyamet

3.  “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk (iman) ile 
eğrilik belirginleşmiştir…” 
   (Bakara suresi, 256. ayet)

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” 
      (Kâfirun suresi, 6. ayet)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin önemi-
ni göstermektedir?

A) Doğruluğun önemini
B) İrade özgürlüğünün önemini
C) Başka dinleri eleştirmek gerektiği
D) Kâfirlere düşman olmak gerektiğini

4.  Bir işi yaparken, gerekenleri yerine getirmekle 
birlikte, kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, 
sonucu O’ndan beklemek demektir.

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tâlih  B) Takdir
C) Teşebbüs D) Tevekkül

5.  “…Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
        (İbrahim suresi, 3. ayet)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan!” 
       (Furkan suresi, 58. ayet)

Yukarıdaki ayetler aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ilişkilidir?

A) Rızık  B) Kader
C) Kaza  D) Tevekkül

6.  “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “Tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya!”
        (Mehmet Âkif Ersoy)

Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Tevekkül düşüncesi dinimizde yoktur.
B) Dinimiz çalışmayı ibadet olarak değerlendirir.
C) Dinde var olarak bilinen bazı görüşler sonradan 

uydurulmuştur.
D) Dine akıl dışı düşünceler eklenerek, değersiz 

bir duruma düşürülebilir.
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7.  Peygamberimiz Hendek Savaşı’nda sahabeden 

(yakın arkadaşlarından) Selman-ı Farisi’nin savaş 
stratejisi ile ilgili önerilerini kabul etmiş, Medine şeh-
rinin etrafına derin çukurlar kazdırarak düşmanın 
girmesine engel olmuştur.

Bu olaydan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir?

A) Peygamberimiz kazanmak için yalnızca dua 
etmiştir.

B) Peygamberimiz savaşmayı çok arzulamıştır.
C) Peygamberimiz sadece kendi ailesine inan-

mıştır.
D) Peygamberimiz görüş alışverişinde bulunmuş 

ve tedbir almıştır.

8.  Bir adam peygamberimize gelerek, “Hayvanımı 
bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a 
tevekkül edeyim?” diye sormuştur.

Peygamberimizin verdiği cevap aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tevekkül et, bağlama
B) Tedbir alma, bağlama
C) Bağla, sonra tevekkül et!
D) Tedbir al, bağla, tevekkül etme

9.  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan tevekkül bilincine 
sahip bir mümin, hastalıktan şifa bulmak için 
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?

A) Sadece dua eder.
B) Muska yazdırıp, üzerinde taşır.
C) Doktora başvurur, Allah’tan da şifa diler.
D) Yalnızca tavsiye edilen otların suyunu içer.

10.  Sizler mütevekkil (Allah’a tevekkül eden) değil, 
hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, müteekkil 
(asalak) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumu 
tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip daya-
nan kimsedir.

Hz. Ömer bu konuşmayı aşağıdakilerden han-
gisi için yapmış olabilir?

A) Tevekkül ile tembelliği karıştıranlar için
B) Tevekkülü doğru anlayanlar için
C) Tevekkül nedir bilmeyenler için
D) Tembel olanlar için

11.  “Nasibin varsa gelir Hint’ten Yemen’den
Nasibin yoksa ne gelir elden.”

Yaşadıklarını bu dizeler doğrultusunda açık-
layan birisi, aşağıdakilerden hangisini yok 
saymaktadır?

A) Özgür iradeyi B) Akıllı davranışı
C) Zihni çalıştırmayı D) Bilimi izlemeyi

12.  “Ölüm gelmiş cihane, baş ağrısı bahane.”

anlayışının olduğu bir toplumda aşağıdakiler-
den hangisinin gelişimi olumsuz etkilenir?

A) Din  B) Tıp
C) Ahlak  D) Sanat


