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1.

İnsan, sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği

3.

rulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah,

mutlaka verecektir.

yaptıklarınızı çok iyi görmektedir.” (Hûd suresi, 112.
ayet)

Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden han-

• “Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan

gisidir?
A

ölçerek bir şey aldıklarında tam  ölçerler. Kendileri baş-

)“İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek

kalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık

acelecidir.” (İsra suresi, 11. ayet)

ederler.”  (Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler)

B) “Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar diye ko-

Bu ayetlerde;

laylaştırdık…” (Kamer suresi, 22. ayet)

I. dürüstlük,

C) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar “ gerçeği ve doğ-

II. fedakârlık,

ruyu” araştırıp bulanlardır.”  (Cin suresi, 14. ayet)

III. çalışkanlık

D) “O halde yaratan (Allah) yaratmayan (putlar) gibi olur mu?

değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

Hala düşünmüyor musunuz?” (Nahl suresi, 17. ayet)

A) Yalnız I

E) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu   görür.” (Zilzal suresi,

B) Yalnız II

D) II ve III

7 ve 8. ayetler)

2.

• “Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buy-

bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü o yaptıklarının hesabını

C) I ve III

E) I, II ve III

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ibadet-temizlik ilişkisine değinilmemiştir?
A) “Elbiseni temiz tut, kötü şeylerden sakın.” (Müddessir
suresi, 4 ve 5. ayetler)
B) “Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler
ve o Kâbe’yi tavaf etsinler.”  (Hac suresi, 29. ayet )
C) “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım
ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’am
suresi, 162. ayet)
D) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman
yüzlerinizi, dirseklerinize kadar  ellerinizi yıkayın; baş-

4.

Türkistan’a kadar gelip hüküm sürmeye başlayan Emeviler
Türklere karşı bazı olumsuz davranışlar ve siyasi tutumlar
ortaya koymuşlardır.
Bu parçada sözü edilen durum Türklerin;
I. İslam’a girişlerinin az olması,

larınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da yıka-

II. İslam’a karşı Hristiyanlığı benimsemesi,

yın…”  (Maide suresi, 6. ayet)

III. Müslümanların hâkim oldukları bölgelerden göç etmesi

E) “...Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek,
kalplerinizi birbirine  bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur)  indiriyordu.”
(Enfal suresi, 11. ayet)

durumlarından hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III
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5.

Türklerin İslamiyet’i benimsemesi;

8.

arasında yapılan görüşmelerle Hudeybiye Barış Anlaşması  

II. Müslümanlar üzerindeki Bizans baskısının artması,

imzalandı. Anlaşmayla Kâbe’nin bir yıl sonra ziyaret edilmesi karara bağlandı fakat bu  durumdan sahabe memnun

III. Abbasi halifesinin Büveyhoğulları’nın baskısından kur-

olmadı ve Hz. Peygamberin ihramdan çıkmaları isteğini  

tulması

hemen yerine getirmediler. Allah Resulü bu duruma çok

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
B) Yalnız II

D) II ve III

Hicretin altıncı yılında Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret etmek
istedi fakat Mekkeli müşrikler   ziyareti engelledi. İki taraf

I. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması,

A) Yalnız I
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üzüldü. Olayı, eşi Ümmü  Seleme’ye anlatınca o şöyle dedi:
“Ya Resulallah! Sen kalk ve kurbanını kes, onlar da sana

C) I ve III

uyacak ve kurbanlarını keseceklerdir.” Hz. Peygamber eşi-

E) I, II ve III

nin  Arkadaşları da ona uydu. Ertesi yıl Kâbe ziyaret edildi.
Bu parçada Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne
değinilmemiştir?
A) Adaleti gözettiğine
B) Sabırlı olduğuna
C) Antlaşmaya uyduğuna
D) Kadınlara değer verdiğine
E) Danışmaya önem verdiğine

6.

“...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez.  O, yerin karanlıkları içindeki
tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık  
bir kitaptadır.” (En’am suresi, 59. ayet)
Bu ayetten;

9.

I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.
II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.
III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Kur’an-ı Kerim bir kerede değil yaklaşık 23 yıllık bir sürede
indirilmiştir. Bazı ayetler belli bir olayın ardından indirilmiş
ve o olayla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.
Kur’an-ı Kerim’in parça parça indirilmesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ezberlemek isteyenlerin işinin kolaylaştırılması
B) İnsanların aşamalı olarak eğitilmeleri
C) İnsan ömrünün buna müsait olması
D) Okuma yazma bilenlerin azlığı
E) Yazı malzemesinin az olması

7.

Hz. Peygamber ibadetin nasıl yapılması gerektiği hususunda, “Allah’ı görüyormuş gibi ibadet edilmelidir. Çünkü sen
onu görmüyorsan da o seni görüyor.”
buyurarak aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamıştır?
A) İhsan

B) İnfak
D) Takva

C) İhlas
E) Huşu

10. Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu
devlet yanlış eşleştirilmiştir?
A) Beytü’l-Hikme — Abbasiler
B) Nizamiye Medresesi — Emeviler
C) Karatay Medresesi — Selçuklular
D) Sahn-ı Seman Medresesi — Osmanlılar
E) Süleymaniye Medreseleri — Osmanlılar
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11. Aşağıdakilerden hangisi, 11. yüzyıldan itibaren Türkler
arasında yetişip Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan
şahsiyetlerden birisi değildir?

LYS 2015
14. Ölüm korkusu, ölümün acı veren bir hadise olduğu düşüncesi ile olduğu kadar insanın bu dünyadaki kazanımlarının
yitirilmesiyle de ilişkilendirilebilir. Bu gibi korku ve endişeler

A) Ahi Evran

karşısında insanı rahatlatan, yok olmayacağı düşüncesidir.

B) İmam Malik

Bunun dinî terminolojideki karşılığı ise ahiret inancıdır.

C) Yunus Emre

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşıla-

D) Hacı Bektaş Veli

maz?

E) Sarı Saltuk Gazi

A) Ahirete inanan için ölüm bir yok oluş değildir.
B) Dünyevi birikimler, insanı ölüm korkusuna sürükler.
C) Ölümle ilgili endişeler, insanı korkuya sevk eder.
D) Ahiret hayatı, dünya hayatının bir tamamlayıcısıdır.
E) Ahirete iman, belirsizlik karşısında insanı teskin eder.

LYS 2015
12. Asıl adı Numan bin Sabit olup İslam hukukunu sistemleştirmiştir. Kendi adıyla anılan bir mezhebin önderi olmuştur.
Görüşleri etrafında oluşan bu mezhep başta Türkler olmak
üzere Arap olmayan halklar arasında daha çok rağbet görmüştür. Dolayısıyla bu İslam âliminin dini anlama ve yorum-

15. Hz. Muhammed, bir defasında sahabelere: “Sizden birinizin
kapısının önünde bir akarsu bulunsa ve onda her gün beş
defa yıkansa onun kirinden geriye bir şey kalır mı?” diye
sormuş, onlar da “Hayır, kalmaz.” cevabını vermişlerdi.
Bu hadis-i şerifte aşağıdakilerden hangisine dikkat

lama biçimi, Türklerin dinî yaşamını şekillendirmiştir.

çekilmiş olabilir?

Bu parçada söz edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gusül

A) İmam Malik

B) Sadaka

B) İmam Eş’ari

C) Teyemmüm

C) İmam Maturidi

D) Namaz

D) İmam Ebu Hanife

E) Zekât

E) İmam Ahmet b. Hanbel

LYS 2015
16. İslam’dan önce Arap Yarımadası’nda putperestlik yaygınlaşmış; içki, zina, kumar gibi kötü alışkanlıklar, tefecilik ve
13. Bism-i Şâh Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola,
şerler def ola. Secdeye inen başlarınız ağrı, dert görmeye.
Muratlarımız hâsıl ola… Allah iki cihanda korktuğumuzdan
emin, umduğumuza nail eyleye. Dertlerimize derman gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza ödeme
kolaylığı nasip eyleye…
Dedenin cem töreninde ettiği bu duaya Alevi-Bektaşi
kültüründe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülbank

B) Nefes

D) Salavat

C) Deyiş
E) Mersiye

falcılık gibi kötü uygulamalar olağan hâle gelmişti. Adalet
duygusu zedelenmiş, insanların hak ve hukuku çiğnenir
olmuştu. Yoksullar ezilmekte insanlar köleleştirilmekteydi.
Kadınlara söz hakkı tanınmıyor, mirastan pay verilmiyordu.
Kız çocuk sahibi olmak, babalar için utanılacak bir hâl almıştı; bu yüzden bazen kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Bu parçada anlatılan dönem aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
A) Şirk

B) Haniflik
D) Asabiyet

E)Hurafe

C) Cahiliye
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

E

2.

C

3.

A

4.

B

5.

C

6.

C

7.

A

8.

A

9.

B

10.

B

11.

B

12.

D

13.

A

14.

D

15.

D

16.

C
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