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1.           

ÇOĞU İNSAN
ZEKÂYA İNANIR,
BEN İNANMIYORUM.
BİZİ BİRBİRİMİZDEN 
AYIRAN EMEKTİR.

AZİZ SANCAR

Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ortak bir mesaj içermez?

A) “Bilsin ki insan ancak çabasının sonucunu elde eder.” (Necm suresi, 39. ayet)

B) “Erkeklerin de çalıştıklarından nasipleri vardır, kadınların da çalıştıklarından nasipleri vardır.” (Nisâ suresi, 32. ayet)

C) “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma!” (Kasas suresi, 77. ayet)
D) “Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabb’inize 

itaatsizlikten sakının.” (Nisâ suresi, 1. ayet)

2.  Osmanlı Dönemi’nde “Herkese Meyve Vakfı”nı kuran kişi, bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış; meyvelerin olgunlaştığı 
mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve 
yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır.

Metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Zekât ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir.
B) Sadaka-i câriye hükmünde bir hayır işlemiştir.
C) Yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir.
D) Malının bereketlenmesini sağlamıştır.

3.  Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı 
istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına 
kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır korkmayın! 
Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.

Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Tevekkül B) Tövbe C) Takva D) Şükür

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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4.  Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali ve hâkim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir: “Ey Muaz! Yemen 
halkını, öncelikle Allah’tan başka bir ilah olmadığını, benim de Allah’ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Eğer 
bunu kabul ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah’ın kendilerine zekâtı 
farz kıldığını haber ver. Bu zekât, zenginlerden alınır ve yoksullara verilir.”

Bu metinde zekâtın farz olması için gerekli olan;

I. Müslüman olmak,

II. akıl sağlığı yerinde olmak,

III. ergenlik çağına gelmiş olmak,

IV. nisap miktarı mala sahip olmak

şartlarından hangilerine değinilmiştir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

5.  Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz.

Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz.

Karıncanın yükü, boyunu aşmaz.

Bunca dengelerin farkında mısın?

Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz?

A) “O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.” (Hicr suresi, 85. ayet)

C) “Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.” (Lokmân suresi, 30. ayet)
D) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! 

Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

Cevaplar: 1. D  2. B  3. A  4. B  5. C


