
Ethem: Yerçekimi;
- Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla
amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok
olumsuz olurdu.
- Eğer daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla
su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı.

Ahmet: Yer kabuğunun kalınlığı;
- Eğer daha kalın olsaydı: Atmosferden yerkabuğuna
çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi.
- Eğer daha ince olsaydı: Hayatı imkansız kılacak
kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu.

1. Yukarıdaki öğrencilerin verdikleri bilgiler ile
aşağıdaki ayetlerden hangisi birbiriyle aynı
paraleldedir?

A) Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık, böylece
onları ve dilediklerimizi kurtardık da ölçüsüz
davrananları yıkıma uğrattık. (Enbiya suresi, 9. ayet)

B) Siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye, şimdi o zikri
(öğüt ve hatırlatma dolu Kur'an'ı) sizden (uzaklaştırıp)
bir yana mı bırakalım? (Zuhruf suresi, 5. ayet)

C) "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek-
tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp-
eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık
çıkarmayın." (Hud suresi, 85. ayet)

D) Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk
edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, herşeyi
yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir
etmiştir. (Furkan suresi, 2. ayet)

I- Suyun kaldırma kuvveti
II- Yer çekimi kanunu
III- Balıkların suda solunum yapabilmek için
solungaçlarının olması
IV- Develerin çöl iklimine uygun yaratılması
V- Doğa olaylarının (yağmur, kar, rüzgar, deprem vb)
oluşması
VI- Bitki tozlarının rüzgarlar sayesinde taşınması ve
bu sayede bitkilerin birbirini aşılaması

2. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri sadece fiziksel
yasalar için örnek gösterilebilir?

A) I – II – V B) I – II – V – VI

C) III – IV - VI D) II – III – V - VI

3. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafı
destekleyen ayetlerden biri değildir?

A) "Ona iki yolu (iyiyi ve kötüyü) gösterdik." (Beled
suresi, 10. ayet).
B) Dediler ki: "Uğursuzluğunuz, sizinledir. Size öğüt
verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Hayır,
siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz."( Yasin suresi 19.
ayet)
C) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster
şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet)
D) "De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman
etsin, dileyen inkar etsin..." (Kehf suresi, 29. ayet)

4. Yukarıdaki ayetlere bakarak;

I- Hayvanların bazılarının rızık için yaratıldığı
II- Haram olan şeylerin de rızık olduğu
III- Rızkın Allah’ın tasarrufunda olduğu
IV- Kulların rızık için şükretmesi gerektiği

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II – III - IV B) I – III – IV

C) III - IV D) Yalnız II

DENEME   3 ÜnİtE  1 ve 2

Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler
göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş,
ancak seçme-tercih etme konusunda insanı özgür
bırakmıştır. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık
olarak bu yaptığı seçimlerden Allah katında
sorumludur. Örneğin insan alkollü bir şekilde
trafiğe çıkıp kaza yaparsa bu yaptığı tercihten
Allah katında sorumludur.

• ’’Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a
kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi
ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin’’.
( Bakara suresi 172. ayet)

• ’’Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var
edendir. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden
yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o,
sizin için apaçık bir düşmandır’’. (En’am suresi
142. ayet)

• " …Allah dilediğine rızkı bol verir,
dilediğinden de kısar…" (Şuara suresi 12. ayet)



5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek
ayet farklı bir konu ile ilgilidir?

A)

Selim

B)

Nazan

C)

Emre

D) Ayşe

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

" Allah’ın sana verdiğinden onun yolunda
harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama
dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın
sana iyilik yaptığı gibi sen de
(insanlara) iyilik et…" (Kasas suresi 77.
ayet)

" Allah, gökleri ve yeri yerli yerince
yaratmıştır. Böylece herkes kazancına
göre karşılık görür. Onlara haksızlık
edilmez." (Câsiye suresi 22. ayet)

" Kim doğru yolu seçerse bunu ancak
kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de
doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının
günah yükünü üstlenmez. " (İsrâ suresi
15. ayet)

6. Zekat verilen mallar ve oranları ile ilgili yukarıdaki
tabloyu oluşturan Medine kaç tane hatalı bilgi
vermiştir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

1. Sosyal adaletin oluşmasına destek olur.

2. Mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını
temizler.

3. Mal, Allah’ın izniyle çoğalır ve bereketlenir.

4. Bireyin manevi olarak huzurlu olmasını sağlar.

5. Toplumda paylaşma ve yardımlaşma artırır.

6. Toplumda hırsızlık gibi kötü davranışların
azalmasına katkı sağlar.

7. Bireyin merhamet, acıma, paylaşma duygularını
geliştirir.

8. Sermayenin atıl kalmasını engeller, iş
imkanlarının artmasına destek olur.

Toplumda insanların
birbiri ile
kaynaşmasını sağlar.

Dini bir görevi yerine
getirmenin
mutluluğunu yaşar.

Etkinlik ile ilgili bilinenler aşağıda sıralanmıştır.

► Etkinlik Ömer, Ayşe, Elif, Ufuk ve Irmak adlı
öğrenciler tarafından cevaplanacaktır.

► Her öğrenci birden başlayarak sırayla bir cevap
verecektir.

► Öğrenciler alfabetik sırayla soruları
cevaplayacaklardır.

7. Etkinlik bütün öğrenciler tarafından doğru bir
şekilde cevaplandığında hangi öğrenci zekat ve
sadakanın hem bireysel hem de toplumsal yararına
örnek vermiş olur?

A) Ömer B) Elif C) Irmak D) Ayşe

Zekat Verilen Mallar Oranları

I Altın 1/40

II Gümüş 1/40

III Nakit para % 2,5

IV Ticaret malları % 2,5

V Menkul değerler % 25

VI Küçükbaş hayvanlar 1/40

VII Büyükbaş hayvanlar 1/30

VIII Toprak ürünleri (masrafsız) % 5

IX Toprak ürünleri (masraflı) % 10

X Deve 5 devede 1
küçükbaş

ZEKAT ve SADAKANIN FAYDALARI

BİREYSEL
FAYDALARI

TOPLUMSAL
FAYDALARI



Hamza, televizyonda yardım kampanyasını görünce
hemen odasına koştu. Kumbarasındaki paraları saydı.
Biliyordu kıt kanat geçinen fakir bir aile olduklarını.
Ama kötü günlerde kendilerinden daha kötü durumda
olabileceğini düşündüğü insanlar vardı. Üzgün bir
şekilde geri döndüğünde babası gelmişti. Babası ona
telefonunu uzatarak yardım kampanyası için mesaj
göndermesini istedi. Hamza çok mutlu oldu.
8. Yukarıdaki ailenin davranışını en iyi açıklayan ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, yedi
başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane
vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın
lütfu geniştir, o her şeyi bilir.” (Bakara sûresi, 261)
B) “ Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8)
C) “ Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça
iyi’ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu
hakkıyla bilir.” (Âl-i İmrân sûresi, 92)
D) " Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları)
açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice
verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da
bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta
olduklarınızı bilir. " (Bakara suresi, 271)

Ülkemizde bulunan sosyal yardım kuruluşları, sivil
toplum örgütleri, duyarlı hayırseverlerin desteği ile
dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Afrika’da su
kuyuları açmakta ve burada yaşayan halkın temiz su
kaynaklarına ulaşmasını sağlamaktadır.
9. Bu hayır faaliyetleri yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Sadaka-i fıtır B) Sadaka-i cariye

C) Öşür D) Sadaka

10. Yukarıdaki surede aşağıdaki tutum ve
davranışlardan hangisi eleştirilmemiştir?

A) Allah’ın verdiği nimetleri görmezden gelenler.
B) Yardımlaşmayı teşvik etmeyenler
C) İbadetlerinde ihlastan uzaklaşanlar.
D) Allah’ın varlığını inkar edenler.

EVDE KAL !

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü
yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan,
yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar
namazlarını ciddiye almazlar. Onlar
(namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir
yardıma bile engel olurlar. (Maun suresi,
1-7. ayetler)
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