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1.

Allah (c.c.), sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta

4.

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile

kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin

gündüzün

işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür. Yüce Allah’ın

sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın

birbiri

ardınca

gelişinde,

insanlara

yarar

(c.c.) kader kavramı çerçevesinde koyduğu ve yönettiği

gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği

bu sisteme ----------- denir. Nitekim Kur’an’da “Her şeyin,

yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

hazineleri (kaynağı), bizim katımızdadır ve biz her şeyi bir

rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları

ölçüye göre indiririz.” (Hicr suresi, 21. ayet.) buyrularak bu

evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller

gerçeğe dikkat çekilmektedir.

vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)
Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargıların hangisine

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

ulaşılamaz?

getirilmelidir?

A) İnsan her an Yüce Allah’ın varlığını, birliğini, kudretinin

A) Sünnetullah

yüceliğini yansıtan kanıtlarla iç içe yaşar.

B) Marifet

B) İnsanı Allah’a (c.c.) yakınlaştıran delillerin keşfedilebilmesi

C) Hüküm

için tabiat bilimlerini öğrenmek her Müslümana farzdır.

D) Bilim

C) Gemilerin denizlerde seyretmesi ilâhî yasaların hayatımızı

E) Din

kolaylaştırmasına örnek teşkil eder.
D) Tabiatın düzenli işleyişi, Allah’ın (c.c.) kudretinin sürekliliğini,
O’nun eşya üzerindeki tasarruf ve tesirini kanıtlar.

2.

E) Yaratıcının varlığını kanıtlama hususunda aklî deliller de

(I) Din, Yüce Allah tarafından insanlara peygamberler

insana yol gösterir.

aracılığıyla bildirilen kurallar bütünüdür. (II) Dinin kaynağı
her şeyi yaratan, yaşatan ve her an kontrolü altında tutan
Allah’tır. (III) Yüce Allah, sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı

5.

• Arapçada yerleşik olmak ve şehirli bir hayat tarzı yaşamak

kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. (IV) İnsanın

gibi anlamlar içerir.

yaratılışının bir gayesi olduğu gibi insan hayatındaki

• Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel

her şeyin de bir gayesi vardır. (V) Her varlık, bu sistem

bir nitelik taşır.

içerisinde belirlenmiş bir yere ve göreve sahiptir.

Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi

A) Ahlak

düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) Örf
E) V

C) Gelenek
D) Medeniyet
E) Kültür

3.

Dinin

bilime

engel

olduğu

veya

bilimle

çatıştığı

tartışmalarının temelinde, Orta Çağ Hıristiyanlık inançları
ve kilise baskısı vardır. İslam dinine göre böyle bir
çelişkinin yaşanılması düşünülemez. Çünkü Allah (c.c.)
birçok

ayetinde

insanlara

araştırmalarını,

akıllarını

kullanmalarını emretmektedir. Allah’ın (c.c.) insanlık için
göndermiş olduğu iki büyük nimet olan akıl ve vahyin birbiri
ile çelişmesi imkânsızdır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akıl ve vahiy birbirini tamamlayan unsurlardır.
B) İslam dini insanın kâinatı anlama çabasına yön verir.
C) İslam dinine göre bilim, insanlığa hizmete vesile olmalıdır.
D) Din ve bilim insanın mutluluğu içindir.
E) İnsan hayatını anlamlandıran tek kaynak bilimdir.

6.

İslam medeniyeti, Emeviler döneminde oluşum sürecine
girmiş,

Abbasiler

döneminde

gelişmiş,

Selçuklular

döneminde bu gelişim devam etmiş, Osmanlı döneminde
ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır.
İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik,
astronomi, tıp vb. alanlarda ortaya koyduğu örnekler
oldukça fazladır. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmî, İbn
Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları kendi dönemlerinde,
felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda
tüm dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır.
Bu parçanın ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medeniyetin en önemli unsurları
B) Medeniyete katkı sağlayan İslam âlimleri
C) İslam medeniyetiyle ortaya çıkan kurumlar
D) İslam medeniyetinin en parlak dönemleri
E) İslam medeniyetinin oluşma süreci
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7.

I. İlim medeniyetidir.
II. İnsan merkezlidir.
III. Barındırdığı farklı kültürleri asimile eder.
IV. Adetleri ön planda tutar.

9.

İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişimine
olumlu yönde etki eden mesajlar içerir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek olarak
verilebilir?
A) “ Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır,
onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara

V. Vahye dayanır.
Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangileri İslam
medeniyetinin temel özellikleri içinde yer alır?

suresi, 154. ayet.)
B) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi
emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar.
O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi,

A) I, II ve V
B) I, III ve V
C) II, III ve IV

90. ayet.)
C) “Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O
takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil

D) II, III ve V

olandır, bağışlamaya ehil olandır.” (Müddessir suresi,
56. ayet.)

E) III, IV ve V

D) “De ki: “Sizin, Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere
ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin
arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış
olurum, hidayete erenlerden olmam.”(En’âm suresi, 56.
ayet.)
E) “Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın”
denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?”
derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat
bilmezler.” (Bakara suresi, 13. ayet.)

8.

Örf ve âdetler toplumu bir arada tutan unsurlardandır. Din
de bu beraberliği pekiştirir. İslam dini, dinin esaslarına
aykırı olmamak şartıyla kültürümüzün bir parçası olan örf
ve âdetleri benimseyip yaşatmak konusunda kişiyi serbest
bırakır. Bununla birlikte kan davası gütmek, başlık parası
istemek, türbeye adak adamak, dileğinin gerçekleşmesi
için ağaç vb. nesnelere çaput bağlamak gibi inanış ya da

10. •

“İman

etmedikçe

cennete

giremezsiniz,

birbirinizi

sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi?
Aranızda selâmı yayın.” (Müslim, İman, 93)
• “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine
ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa,

uygulamaları İslam dini kabul etmez.

akraba ile irtibatını sürdürsün...” (Buhârî, Edeb, 85.)

Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu iki hadiste yer alan ortak vurgu aşağıdakilerden

A) Örf adetlere uymak toplum açısından önemlidir.
B) İslam, kendi esaslarına aykırı olmayan örf-adetleri reddetmez.
C) Türbeye adak adamak İslam’a aykırıdır.
D) Ağaca çaput bağlamak batıl inançlardandır.
E) Örf-adetler toplumu bir arada tutan tek unsurdur.

hangisidir?
A) Toplumsal bağları kuvvetlendirme
B) Misafirlere ikramda bulunmanın önemi
C) İbadetleri yerine getirmenin önemi
D) Yardım ederken önce akrabaların gözetilmesi
E) Akrabaya iyilik için neler yapılması gerektiği
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11. “…(Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir
olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize
uyup doğruluktan sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru
şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz
ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ suresi, 135.
ayet.)
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14. “Kendilerine

doğru

yolu

gösteren

rehber

geldiğinde

insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel
oldu: Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? (Ey
Muhammet!) onlara (şu sözümüzü) ilet: Eğer yeryüzünde
yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman onlara elçi

Bu ayet temel değerlerimizden hangisine vurgu
yapmaktadır?

olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik!” (Kur’an-ı Kerim,

A) Şecaat

Bu ayetlere göre, peygamberlerin insanlar arasından

B) İffet

İsra, 94-95)

seçilmesinin akli temeli nedir?

C) Hikmet

A) Vahyin evrenselliğini sağlama.

D) Saygı

B) Vahyin melekleri de kapsaması.

E) Adalet

C) Vahyin rehberlik niteliği.
12. (I)Fahreddin er-Râzî Kur’an’daki hikmet terimi üzerinde
önemle durmuştur. (II)Hikmetin dört anlamı olduğunu
kaydetmekte, bu anlamların ortak yönünün ilim olduğunu,

D) Vahyin Dünya koşullarını gözetmesi.
E) Vahyin insanüstü bir olgu olması.

ancak doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın da
hikmete dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. (III)Râzî’ye
göre “Eşyanın hakikatini bilme, güzel ve isabetli işler yapma”
anlamındaki hikmet Allah’ın yalnızca peygamberlere veya
Müslümanlara bir lütfu değildir. (IV)Sonuçlardan sebeplere
gidebilen tefekkür fiili esasen aklî bir yöneliştir; ancak
doğru bilgiye ulaşan akıl sahibi, hikmete sadece kendi aklî
başarısıyla ulaştığına inanırsa ona ulaşmasını mümkün
kılan gerçek sebebi kavrayamamış, dolayısıyla hikmetten
uzaklaşmış olur. (V)Fahreddin er-Râzî gibi İbn Kesîr de
hikmetin peygamberliğe hasredilemeyeceğini ileri sürerek
hikmetin en yüksek beşerî tecellisi nübüvvet olan daha
kapsamlı bir kavram olduğunu ifade etmiştir.

2013-YGS

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde

15. Alevilik-Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan musahiplik (yol

hikmete ulaşmak için neye dikkat edilmesi gerektiği
vurgulanmıştır?
A) I

B) II

kardeşliği) kısaca, iki kişinin, insanların şahitliğinde hayat
boyu yol kardeşi olmaya söz vermesi olarak açıklanabilir.

C) III

D) IV

E) V

2013-YGS
13. “Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, ‘Rabbim
budur!’ dedi. Yıldız batınca ‘Batanları sevmem.’ dedi. Ayı
doğarken görünce, ‘Rabbim budur!’ dedi. O da batınca,
‘Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan
topluluklardan olurum.’ dedi. Güneşi doğarken görünce de
‘Rabbim budur! Zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca...”
(Kur’an-ı Kerim, En’âm, 76-78)
Hz. İbrahim ile ilgili bu ayetlerden “insan”a yönelik
aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) İrade sahibidir.
B) Sorumluluk sahibidir.
C) Düşünen bir varlıktır.
D) İnanmaya ihtiyacı olan bir varlıktır.
E) Hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaçtır.

Geçmişi, eski Türklerde göçebe hayatın ve yayla kültürünün
bir gereği olarak ortaya çıkan “kardeşlik” geleneğine kadar
uzanan musahiplik, İslami dönemle birlikte farklı bir biçim
kazanmıştır. Hz. Muhammet, Mekke’den Medine’ye hicret
edildikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve
sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her bir Mekkeliyi,
bir Medineliyle kardeş yapmıştır. Bunlar da öz kardeş
gibi beraber yemek yemiş, beraber çalışmışlardır. İşte
musahiplik de bu geleneklerin harmanlanarak günümüze
kadar ulaşmış hâlidir.
Buna göre musahiplik ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi ileri sürülemez?
A) Özünde sosyal dayanışmayı barındırdığı
B) Yerleşik hayata geçmede kolaylık sağladığı.
C) Din kardeşliğini yansıtan örnek bir uygulama olduğu
D)Toplumsal aidiyeti pekiştiren bir model olduğu
E)Şartların gereği olarak ortaya çıktığı
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

A

2.

D

3.

A

4.

B

5.

D

6.

E

7.

A

8.

B

9.

B

10.

A

11.

E

12.

D

13.

B

14.

D

15.

B
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