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A) Toplumsal yasalar

F z ksel yasalar

B) B yoloj k yasalar

F z ksel yasalar

C) K myasal yasalar

B yoloj k yasalar

D) B yolojk yasalar

Toplumsal yasalar

“Allah s z topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da s z ç ftler hâl nde var etm şt r. D ş n n gebe kalması ve doğurması, ancak O’nun b lg s yled r. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömürler n azalması şüphes z K tap’tadır. Doğrusu bu Allah’a kolaydır.” (Fâtır sures , 11. ayet. )

I. Ecel
II. Ömür
III. Tevekkül

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

3.

“Ey İnananlar! İçk , kumar, putlar ve fal okları şüphes z şeytan ş p sl klerd r; bunlardan kaçının k saadete eres n z.”
(Mâ de sures , 90. ayet)

5.
I. Az m
II. Gayret
III. Sebat
IV. Sabır

I. İnsan, cüzî b r radeye sah pt r.
II. Yanlış tevekkül anlayışı k ş y tembell ğe ter.
III. Müslüman haksız kazanç yollarından uzak durmalıdır.

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

IV. Haramlardan uzak durmak beden ve ruh sağlığı
açısından da öneml d r.

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

6. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönder len Hz. Şuayb (a.s.) kavm n n onu küçümsemes ne,
tehd t etmes ne ve dışlamasına rağmen tebl ğ görev ne devam etm şt r.

4. “Mahlûkâtına maddî ve mânevî her türlü rızkı bol bol

I. Davasından vazgeçmem şt r.

hsan eden” anlamında esmâ- hüsnâdandır. (Allah’ın

II. Sıkıntılara karşı sabretm şt r.

en güzel s mler ndend r.)

III. Putperest b r kavme peygamber olarak gönder lm şt r.

A) Er-Rezzak

B) El-Hayy

C) El-Al yy

D) El-Kayyum

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

7.

I. İnsanlar hakkında olumsuz konuşmamak
II. İnsanların hata ve yanlışlarını araştırmak
III. İnsanların özel hayatları le lg l b lg ler ed nmek

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

8. Kur'an-ı Ker m' n pek çok ayet nde helal kazanç elde etmen n önem ne değ n lm ş, nsanlar haksız kazanç elde etmeme konusunda da uyarılmışlardır.

A) "Ölçü ve tartıda h le yapanların vay hâl ne!" (Mutaff fîn sures , 1. ayet)
B) "Ey man edenler! Karşılıklı rızaya dayanan t caret dışında mallarınızı haksızlıkla yemey n…” ( N sâ sures , 29. ayet.)
C) "… O halde sen de d n Allah’a has kılarak ( hlâs le) kulluk et.” (Zümer sures , 2. ayet.)
D) "İnsanların mallarını ve haklarını eks ltmey n. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuarâ sures , 183. ayet.)

9.



Tarık Bey' n Kur'an-ı Ker m' anlamıyla b rl kte okuyup Kur'an-ı Ker m' n anlamaya çalışması



10. “H çb r baba çocuğuna güzel terb yeden daha değerl b r m ras bırakamaz.”
(Had s- Şer f)

Hüsey n Bey' n mesa saatler ne d kkat ederek helal rızık kazanması



Al Bey' n traf k kurallarına uyarak seyahat etmes

I. Eğ t me
A) D n n korunmasıyla

II. Ahlaka

B) Malın korunmasıyla

III. T carete

C) Aklın korunmasıyla
D) Canın korunmasıyla
A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

