
Zekat verilen mallar ve oranları ile ilgili yukarıdaki tablo verilmiştir. Tüccar Sami, Hicabi Makasçı, Doktor
Hilmi, Radyocu Yılmaz, Almancı Üsen ve Kahveci Fikri bu yılki zekatlarını vermek için köy imamı Mehmet
Ali Hoca’nın odasında bir araya geldiler.
Zekat verilen mallar, oranları ve zekat verenler hakkında bilinenler aşağıdadır.
► Herkes sadece bir mal üzerinden zekâtını vermiştir.
► Hicabi Makasçı malın üzerinden bir yıl geçme şartı olmayan maldan zekât vermiştir.
► Doktor Hilmi ile Kahveci Fikri’nin verdiği zekât mallarının oranları aynıdır.
► Tüccar Sami iki adet keçiyi zekât olarak vermiştir.
► Almancı Üsen zekât olarak 5 gram altının parası vermiştir.
► Radyocu Yılmaz 1/40 oranından zekatını vermiştir.

1. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hicabi Makasçı toprak ürünlerinden zekat vermiştir.
B) Tüccar Sami’nin sahip olduğu mal keçi sürüsüdür. Keçileri de en az 80 adettir.
C) Almancı Üsen, 200 gram altından zekâtını vermiştir.
D) Radyocu Yılmaz, büyükbaş hayvanlardan zekat vermiş olamaz.

2. Radyocu Yılmaz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Altından zekât vermiş olamaz. B) Ticaret malından zekat vermiş olabilir.
C) Küçükbaş hayvanlardan zekât vermiş olamaz. D) Paradan zekât vermiş olabilir.

3. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) 1/5 oranında zekat verilen maldan zekat veren olmamıştır.
B) Hicabi Makasçının verdiği zekata Öşür de denir.
C) Büyükbaş hayvanlardan zekat veren olmamıştır.
D) Deveden zekat veren olmamıştır.
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1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki
bilgilere göre cevaplayınız.



► İslam dini toplum hayatını düzenleyen ilke ve kurallar ortaya koyar mı?
► İslam dini erdemli, ahlaklı ve güvenilir bir toplum kurmayı hedefler mi?
► İslam dini iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan bir toplum düzeni oluşturur mu?
► İslam dini akraba ziyaretine önem vererek akrabalık ilişkilerini güçleştirir mi?
► İslam dini çalışanın hakkını alabildiği ve fakirlerin gözetildiği bir toplum düzeni için
çabalar mı?
► İslam dini sevgi, saygı ve hoşgörü kültürüne dayalı bir toplum düzenini hayata geçirmeye
çalışır mı?

4. Yukarıdaki görsellerden hangisi ya da hangileri, İslam dininin korunmasını istediği temel esaslardan aklın
korunmasıyla ilgilidir?

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

5.  Sadece yukarıdaki ayet meali dikkate alındığında;

I- Allah ve resulüne itaatin asıl olduğu
II- Allah’ın kudretinin bütün varlıkları kuşattığı
III- Allah’ın ilminin sonsuz olduğu
IV- Şefaat etme yetkisinin Allah’ın iznine bağlı olduğu
V- Allah’ın bir ve tek olduğu

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

A) I – III - IV B) II – IV – V C) I - II – III – IV D) II – III - IV – V

NOT: Puanlama Doğru cevap için 10 puan, yanlış cevap için -5 puan.

6. Yukarıdaki soruların hepsine EVET cevabı veren Mehmet kaç puan almıştır?

A) 45                            B) 50                C) 55                 D) 60
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Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama
tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan
kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından
başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz gücü, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp
gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Bakara suresi, 255. ayet.

I II III IV



Fatma, Evrensel yasalara örnek yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur.

7. Fatma’nın oluşturduğu bu tablodan kaç tanesi Fiziksel Yasalara örnek olarak gösterilebilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

8. Yukarıda verilen din tanımında aşağıda sıralanan sorulardan hangisinin ya da hangilerinin cevabı yoktur?

I- Kim göndermiştir? II- Kime göndermiştir? III- Nasıl göndermiştir?
IV- Niçin göndermiştir? V- Ne zaman göndermiştir? VI- Allah katından kim getirmiştir?

A) II ve III B) III ve IV C) IV ve V D) V ve VI

► Niyetlenme, yönelme ve planlama
► Plan çerçevesinde çalışma, çabalama ve emek harcama
► Maddi ve manevi elden gelen tedbirleri alma
► Dua etme, neticenin hayır olmasını umma
► Sonuç ne olursa olsun boyun eğme, teslim olma

9. Yukarıda aşamaları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrade B) Rızık C) Tevekkül D) Sünnetullah

“Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.” (Hadis)
“Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından bir tanesini
giderir.” (Hadis)

Yukarıdaki hadisler dikkate alındığında;

I- İslam Müslümanların birbirlerini koruyup, gözetmesini istemiştir.
II- İslam zor ve sıkıntılı zamanlarda kolaylık ve esneklik yapmayı övmüştür.
III – İslam faiz ve karaborsacılık gibi haksız kazançları yasaklamıştır.
IV- İslam, yapılan iyiliğin hem dünyada hem de ahirette karşılığının olacağına vurgu yapmıştır.

10. Yargılarından hangisi ya da hangileri çıkarılabilir?

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

Din: Allah tarafından, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya
peygamberleri aracılığıyla yönlendiren ve onların dünyada ve ahirette mutluluğunu
amaçlayan ilahî kurallar bütününe denir.

Yerçekimi Kanunu Fotosentez İç Savaş
Suyun Kaldırma

Kuvveti

Mıknatıslanma
İbret alma, ders
çıkarma

Ayıların kış
uykusuna yatması Terör Olayları

Kuraklık ve Göç
Balıkların

solungaçlarının
olması

Embriyo
Termodinamik

kanunu


