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1.

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü

3.

•

Bir gün namaz vakti girdiğinde sahabeden biri abdest

bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin

almak için su aramış fakat bulamamıştı. Bunun üzerine

gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini

namazını teyemmüm yaparak kılmıştı. Daha sonra namaz

yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a

vakti çıkmadan su bulmuş fakat namazını tekrar kılmaya

itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul

gerek görmemişti. Bu durumu Hz. Peygamber’e anlatıp

etmektedir, rahmeti sonsuzdur.” (Hucurat suresi, 12. ayet)

görüşünü sormuş, o da “namazın tamamdır.” demişti.

Bu ayetten;

•

Hz. Peygamber’in günlük hayatında işlerine besmele ile

başlaması, suyu üç yudumda içmesi, yemeğe besmeleyle

I. Tahmine dayalı hükümlerden uzak durulmalıdır.

başlayıp sonunda “ elhamdülillah ” demesi, insanlara

II. Tecessüs Allah’ın razı olmadığı bir tutumdur.

selam vermesi gibi insanlar için örnek teşkil eden önemli
sünnetleri vardır.

III. Kur’an insanlar arası iletişimle ilgili bazı kurallar
getirmiştir.

Bu durumlar;

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

I. fiilî

A) Yalnız I

II. kavlî

B) Yalnız II

III. takrirî

C) I ve II

sünnetten hangilerine örnek gösterilebilir?

D) II ve III

A) Yalnız I.

E) I, II ve III

B) I ve II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

4.

Bir gün Hz. Peygamber sahabe ile beraber bulunduğu bir
sırada, aniden yanlarına elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah
biri çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, kimse
de onu tanımıyordu. Doğruca Hz. Peygamber’in yanına
oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de

2.

“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve
gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle
denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek
onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit
canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve
gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip
çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için
elbette nice deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
Verilen ayet Allah’ın varlığının;
I. kozmolojik

uylukları üzerine koydu ve şu soruları sordu: (I) “……………
nedir?” Hz. Peygamber, “Allah’tan başka ilâh olmadığına,
Muhammed’in de Allah’ın Resul’ü olduğuna şehadet
etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, orucunu
tutman ve gücün yeterse Kâbe’yi hac etmendir.” buyurdu. O
kişi, ‘Doğru söyledin.’ dedi. Ardından (II) “………….nedir?”
diye sordu. Resulullah, “Allah’a, Allah’ın meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman,
bir de kadere; hayrına şerrine inanmandır.” buyurdu. O kişi
(yine) ‘Doğru söyledin.’ dedi. Ve tekrar sordu. (III) “……….
nedir?” Resulullah: “Allah’a onu görüyormuşsun gibi ibadet
etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o

II. nizam

seni muhakkak görür.” buyurdu.

III. ontolojik

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki

delillerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

kavramların hangileri getirilmelidir?
I

II

III

A) İman

-

İslam

-

Fıtrat

B) Tevhit

-

İslam

-

İhlas

C) İslam

-

İman

-

İhsan

D) İman

-

İslam

-

İhsan

E) İslam

-

İman

-

İhlas
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5.

İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden biri

8.

de dini metinlerdeki bazı ifadelerdir.
Buna göre Ku’an’da geçen;
I. “Allah’ın kudreti”,
II. “Allah’ın yüzü”,
III. “Allah’ın eli”
gibi ifadelerden hangileri bunlardandır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III

Tabloda verilen felsefi yaklaşımların Tanrı ve din

C) I ve II

görüşlerinden hangileri doğrudur?

D) I ve II

A) Yalnız I

E) II ve III

6.

B) Yalnız II
C) I ve III

• “İman edenlerle karşılaşınca “inandık” derler, şeytanlarıyla

D) II ve III

baş başa kaldıklarında ise “Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay

E) II ve IV

etmekteyiz” derler.”(Bakara suresi, 14. ayet)
• “Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla ‘inandık’
diyen kimselerin hali seni üzmesin…”(Mâide suresi, 41.
ayet)
Bu ayetlerde söz edilen kişi için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münafık
B) Müslüman
C) Mümin
D) Müşrik 		
E) Kâfir

7.

“O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve
akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmandır,
rahimdir. O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır;
egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır,
esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir,
görüp gözeten ve yönetendir, Aziz’dir, iradesine sınır yoktur,
büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları
ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi
yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik
veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerdekiler
ve yerdekiler hep onu tesbih ederler. O Aziz’dir, hikmet
sahibidir.” ( Haşr suresi, 22-24. ayet)
Bu ayetlerde aşağıdaki Allah’ın güzel isimlerinden
hangisine değinilmemiştir?
A) el-Alîm
B) el-Melik
C) es-Selâm
D) el- Azim
E) el-Musavvir

9.

Tevrat’ta şöyle denilir: “…Tartınız da ölçünüz de eksizsiz ve
doğru olacak…”
Bu

mesaj

aşağıdakilerden

hangisinin

anlamına

uygundur?
A) “…O’nun katında her şey bir ölçüye bağlıdır.”(Ra’d
suresi, 8. ayet)
B) “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk
yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.” (Şuarâ
suresi, 183. ayet)
C)“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve
doğrularla beraber olun.” (Tevbe suresi, 119. Ayet)
D)“Ne

mutlu

doğruluğa

acıkıp

susayanlara!

Onlar

doyurulacaklardır.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta)
E)“Kul, şakalaşırken yalan söylemeyi ve haklı bile olsa
tartışmayı terk etmedikçe tam iman etmiş olamaz.”
(Hadis-i şerif)
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10. Müslüman hekimler arasında meşhur isimlerden biridir.

12. “Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri

Küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. O, kanın sağ karıncıktan

titrer, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda bu onların

pulmoner arterle akciğere gittiğini ve akciğerden pulmoner

imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rabb’lerine güvenirler.”

ven ile kalbin sol tarafına geldiğini ortaya koymuş ve böylece

(Enfâl suresi, 2. ayet)

küçük kan dolaşımını açık bir ifadeyle izah etmiştir.

“Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını

Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

alır: Allah ve Resul’ünü her şeyden çok sevmek, bir
kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini

A) Biruni

kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten, ateşe

B) İbnü’n-Nefis

atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.”

C) Farabi

(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadisten iman ile ilgili çıkarılabilecek ortak

D) İbn Sina

sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

E) Harizmi

A) Allah’a saygı ve içten bağlı olmaktır.
B) Ahireti kazanmanın temel şartıdır.
C) Dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.
D) Bilgiye ve kanıta dayalıdır.
E) Amel ile desteklenmelidir.

11. Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve
dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu
başaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın
durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük,
“sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü
niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin
sönmesi demektir.

13. Hz. Muhammed bir gün kendisine gelen birinin görüşme
sırasında

Bu metinden,

II. Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
Nirvana’ya

ulaşabilmek

için

bütün

terkedilmelidir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

aşırı

heyecanlandığını

görünce

dünya

işleri

et yiyen bir insanım.” diyerek yanına gelen o kimseyi
sakinleştirmiştir.
Hz. Muhammed’in bu davranışı aşağıdaki ahlaki
kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir?
A) Yumuşak huyluluk

A) Yalnız I

B) Tevazu

B) Yalnız II

C) Fedakârlık

C) I ve II

D) Hoşgörü

D) II ve III

E) Adil olma

E) I, II ve III

derecede

“Kardeşim, korkma! Ben de senin gibi annesi kurutulmuş

I. Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.

III.

2019 TYT
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14. I. Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni, kuru yer

15. Kur’an-ı Kerim’in başlangıç ve bitiş sayfalarında, satır

kalmayacak şekilde yıkamak

ve sütun kenarlarında, metnin içinde ve dışında kalan

II. Belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve başı
meshetmek

zemin boşluklarında çeşitli teknik ve üsluplarla süslemeler
yapılmıştır. Bu kapsamda en yaygın örnek altın tozu
ve doğal boyalarla yapılan çiçek ve yaprak desenleri

III. Su bulunmaması hâlinde temiz toprak veya toprak

şeklindeki süslemelerdir. Bu süslemelerdeki motiflerde,

cinsinden bir şey ile yapılan manevi temizlik

simetri ve renklerin ahengi yansıtılmaya çalışılmakta ve

Tanımları verilen bu ibadetler sırasıyla aşağıdakilerden

süslenmektedir.

hangisidir?
I

II

III

bu şekilde başta Kur’an olmak üzere çeşitli yazma eserler

Bu

parçada

hangisidir?

A) Abdest

Gusül

Teyemmüm

A) Hat

B) Abdest

Teyemmüm

Gusül

B) Minyatür

C) Gusül

Abdest

Teyemmüm

C) Ebru

D) Gusül

Teyemmüm

Abdest

D) Tezhip

E) Teyemmüm

Abdest

Gusül

E) Çini

bahsedilen

sanat

aşağıdakilerden
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

E

2.

C

3.

D

4.

C

5.

E

6.

A

7.

D

8.

E

9.

B

10.

B

11.

C

12.

A

13.

B

14.

C

15.

D
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