
1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu
örnek ayet diğerlerinden farklı bir konuyla ilgilidir?

A)

Ali

B)

Eda

C)

Ada

D)

Can

2. Aşağıdaki durumların hangisinde insan iradesinin
etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Reflekslerde
B) Tiklerde
C) Terlemelerde
D) Fobilerde

3. Yukarıdaki tabloda verilen ayetler ile evrensel
yasalar eşleştirildiğinde hangi şık doğru olur?

I. II. III.

A) Toplumsal Biyolojik Fiziksel

B) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

C) Biyolojik Toplumsal Fiziksel

D) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

4. Tabloda verilen kavramlar ile tanımları
eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi
dışarıda kalır?

A) Sorumluluk B) Kaza
C)  İrade D) Kader

Kaderimizin tamamen Allah tarafından
planlanan kısmından sorumlu değiliz.
Cinsiyetimiz, ten rengimiz, atomların oluşumu,
anne babamız, göz rengimiz gibi…

I.

"(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye
kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da
ona ölçülü bir biçim verdik..." (Mürselât suresi,
20, 23. ayetler)

II.

"Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne
de bir an öne alabilirler." (A'raf suresi, 34.
ayet)

III.
"Onun varlığının delillerinden biri de denizde
dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûrâ suresi, 32.
ayet)

I. Kişinin yaptığı ve söylediği şeylerin
sonucunu üstlenmesine denir. Kısaca
verilen karar sonrasında doğan
sonuçların kabul edilmesidir.

II. Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade
ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin
zamanı gelince, her birisini ezelî ilim,
irade ve takdirine uygun biçimde
meydana getirmesi ve yaratmasıdır.

Kader

İrade

Kaza

Sorumluluk

III. İnsanın seçme hürriyeti. Bir şeyi
yapıp yapmamaya karar verebilme
gücüne denir.
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"Güneş ve ay bir hesaba göre
(hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve
ağaçlar (Allah'a) secde ederler.
Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o
koydu. Sakın dengeyi bozmayın."
(Rahman suresi, 5.-8. ayetler)

Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun
ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu,
daha hayırlıdır ve sonuç bakımından
daha güzeldir.( İsra suresi 35.
ayet)

"Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı
yaratan odur. Her biri bir
yörüngede hareket etmektedir."
(Enbiya suresi, 33. ayet)

"Gökleri yedi kat yaratan odur.
Rahman'ın yaratmasında bir
düzensizlik göremezsin. Gözünü
çevir de bir bak, bir bozukluk
görüyor musun?"(Mülk suresi, 3.
ayet)



5. Yukarıdaki atasözlerini en iyi açıklayan ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) " İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur.
Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı
tastamam verilecektir." (Necm suresi 39-41. ayetler)

B) " Karanını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp
güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri
sever." (Ali -İmran suresi 159. ayet)

C) " Kim zerre miktarı kötülük işlerse mutlaka
karşılığını görecektir. " Kim zerre miktarı iyilik işlerse
mutlaka karşılığını görecektir. " (Zilzal suresi 7-8.
ayetler)

D) "Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca
Allah’a aittir." Hud suresi 6. ayet)

Aslının öğretmeninin uyguladığı doğru yanlış testine
verdiği cevaplar yukarıdaki gibidir.

6. Buna göre Aslı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
söylenebilir?

A) Aslı bütün sorulara doğru cevap vermiştir.
B) Aslı bütün soruları yanlış cevaplandırmıştır.
C) Aslının I. ve II. sütundaki cevapları yanlıştır.

D) Aslının III. ve IV. sütundaki cevapları yer
değiştirilirse cevabı doğru olur.

Osmanlı atalarımız zamanında zengin Müslümanlar
yardım yapacakları zaman cami avlularının kuytu bir
köşesinde bulunan uzun ve içi oyuk bir taşa
sadakalarını bırakırlar; fakirler de buradan ihtiyaçları
kadarını kimse görmeden gelir alırlardı.

Yine Osmanlı atalarımız zamanında zenginler
mahalle bakkalının zimem (veresiye)  defterinden
rastgele fakirlerin borcunu öderlerdi.
7. Yukarıda anlatılan iki örnek aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı olabilir?

A) Zekatı kimlere vermeliyiz?

B) Zekatı nasıl vermeliyiz?

C) Zekat hangi mallardan verilir?

D) Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

Burcu teyze: Maaşımdan arta kalan paralarla aldığım
gram altınlar nisap miktarına ulaştı. Altınlarımın
zekâtını bir yıl geçtikten sonra 1/40 olarak hesaplayıp
köydeki fakir kardeşime gönderdim.”

Çiftçi Mehmet bey : “Bu sene tarlaya ektiğim
buğdaydan güzel verim aldım. Buğdayımın zekâtını bir
yıl sonra 1/10 olarak hesaplayıp, köydeki borçlu bir
aileye verdim.”

Tüccar Kamil amca: Beyaz eşya satışlarımız çok iyi
gidiyor. Ticaret mallarımın zekâtını bir yıl geçtikten
sonra % 2. 5 olarak hesaplayıp borçlu olan kız
kardeşime verdim.”

Cambaz Selim bey: “Büyükbaş hayvan çiftliğimde
bulunan 35 ineğimin  zekâtını bir yılın sonunda 1/30
olarak hesaplayıp köye yapılan köprü için köy
muhtarına  verdim.”

8. Yukarıdaki konuşmalara göre zekât oranları ve
zekât verilebilecek kişiler ile zekat verilecek mallar
göz önüne alındığında kimler zekât verme hususunda
yanlışlık yapmıştır?

A) Burcu teyze – Cambaz Selim bey
B) Çiftçi Mehmet bey – Tüccar Kamil amca

C) Tüccar Kamil amca – Burcu teyze
D) Çiftçi Mehmet bey - Cambaz Selim bey

BİLGİ  D  Y

I. Asli ihtiyaçlardan zekat verilmez. X

II. Fıtır sadakası vermenin hükmü
sünnettir.

X

III. Bakmakla mükellef olduğumuz
yakınlarımıza zekat verebiliriz.

X

IV. Zekat verirken riyadan kaçınmalıyız. X

► Akan su yosun tutmaz.
► Lafla pilav pişerse, dağ kadar yağı benden.
► İşleyen demir ışıldar.



9. Babamın bize anlatmaya çalıştığı ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıtır sadakası B) Sadaka

C) Sadakayı cariye D) Zekat

I. “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok
aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir
üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine
bir korku düşer.” (Tâhâ suresi 43-44. ayet)

II. "Ey Firavun! Ben âlemlerin rabbi tarafından
gönderilmiş bir elçiyim." "Allah hakkında gerçek
olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur.
Size rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık
İsrâiloğulları’nı benimle birlikte serbest bırak."(Araf
suresi 104-105. ayetler)

III. “Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nuh
kavminin veya Hûd kavminin yahut Salih kavminin
başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de
başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi
sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin,
sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok
merhametlidir, çok sevendir” (Hud suresi 89-90.
ayetler) dedi.

IV. “... Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın…” (Hud
suresi 85. ayet)

Yukarıda verilen ayetler hakkında öğrencilerin
yorumları aşağıdaki gibidir.

Melih: I. ayette Firavun’a gidilmesi istenilen iki kişi
Hz. Şuayb ve Hz. Musa’dır.

Berra: II. ayette Rabbinizden açık delil getirdim
diyen Hz. Musa peygamberdir.

Yavuz: III. ayette kavmine seslenen Hz. Harun
peygamberdir.

Fatma: IV. ayette kavmine hile yapmamalarını
tembihleyen Hz. Şuayb peygamberdir.

10. Hangi öğrenci ya da öğrenciler yorumlarında hata
yapmışlardır?

A) Fatma – Berra B) Yavuz – Fatma

C) Berra – Yavuz D) Melih – Yavuz

Ramazan ayının ortalarına doğru
babam elindeki zarflarla geldi
odamıza. Diyanet İşleri
Başkanlığının belirlediği miktar
üzerinden içine bir miktar para
konulmuş zarfları uzatıp, bunları
fakir arkadaşlarımıza rencide
etmeden, gizlice vermemizi
söyledi.
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