
• Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun
sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu
karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi.
• Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun
ve dengeli bir seviyede olması.
• Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki
canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.
• Gezegenlerin ve yıldızların aralarındaki mesafenin,
evrendeki dengeyi ve düzeni bozmayacak şekilde
olması.

1. Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisi için örnek
verilmiştir?

A) Fiziksel yasaların canlı yaşamına etkilerine örnekler
B) Biyolojik yasaların bilimsel verilerle desteklenmesine
örnekler
C) Allah’ın varlığı ve birliğine delil evrensel yasalara
örnekler
D) Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye örnekler

2. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri
biyolojik yasalar için örnek gösterilebilir?

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

C) I – II – V D) I – III – V

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal
okları; şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının
ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide suresi, 90. ayet)

3. Ayetteki altı çizili ifade, dinin korunmasını isteği
temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

A) Can B) Mal C) Akıl D) Din

Yukarıda İslam’ın korunmasına önem verdiği durumlar
ayetler ile birlikte sıralanmıştır.

4. Tablonun doğru işaretlenmiş hali aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)
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1 “Yiyin, için fakat israf
etmeyin çünkü Allah israf
edenleri sevmez.”

2 “ Sizden kimin evlenmeye
gücü yeterse evlensin. Çünkü
evlenmek gözü haramdan
korumak ve iffeti muhafaza
etmek için en iyi yoldur.”

3 “İçki bütün kötülüklerin
anasıdır.”

4 “Kim bizim dinimizde olmayan
bir şey ortaya çıkarırsa, o
şey kabul edilmez.”

5 Kim bir mü’mini kasten
öldürürse, cezası içinde
ebediyen kalacağı
cehennemdir.”

 DENEME  4 ÜnİtE 1 – 2 - 3

I- Kutup ayılarının kalın kürklerinin olması
II- Hayvanların bir kısmının yumurtlama, bir
kısmının da doğum yoluyla üremesi
III- Doğa olaylarının (yağmur, kar, rüzgar, deprem
vb) oluşması
IV- Eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa
yaşanması
V- Vücudumuzdaki sindirim ve boşaltım sistemi



Bozuk düzen bozuk terazi tartı,

En yakın dostlarım dönüyor sırtı,

Ne kadar zorlaştı yaşamın şartı,

Düşman belli değil, dost belli değil…
Aşık Veysel

5. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimeler bize hangi
peygamberi hatırlatmaktadır?

A) Hz. Harun B) Hz. Musa

C) Hz. Şuayb D) Hz. Yusuf

Yukarıda zekat verilen mallar ile görselleri
eşleştirilmiştir.

Zekat verilen mallar ve oranları ile ilgili öğrencilerin
yorumları aşağıdaki gibidir.

İsmihan: Paranın oranı yanlıştır.

Kübra: Büyükbaş hayvanın zekat oranı doğrudur.

Gülben: Toprak ürünlerinin oranı yanlıştır.

Zahide: Altının oranı doğrudur.

6. Öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin
yorumları doğrudur?

A) Kübra ve Zahide

B) İsmihan ve Zahide

C) İsmihan ve Gülben

D) Gülben ve Zahide
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7. Baba kızına ne söylerse zekât verilecek kişilere
uygun davranmamış olur?

A) Çok iyi fikir. Yarın hemen abine vereyim.

B) Yoksul olan amcana vermeyi düşünüyorum.

C) Borçlu olan komşumuza vereceğim.

D) Fakir olan halana vereceğim.

8. Yukarıda altı çizili kelimeler ile Peygamberimiz
aşağıdakilerden hangisinin korunmasına vurgu
yapmıştır?

A) Aklın B) Malın C) Dinin D) Canın

Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz: “Ashabım!
Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine
versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Cahiliye
vaktinden kalan bütün çirkin adetlerin her
türlüsü ayağımın altındadır.” diye
buyurmuştur.

% 2.5 1/30 %10 1/40

Hayır kızım. Bu seneki zekatımızı
hesaplıyorum. Bir zarfa koyup
ihtiyaç sahibi bir Müslüman’a
vereceğim.

Babacığım elindeki paraları bana
mı vereceksin?

Babacığım o zaman yeni evlenen ve
ev alan borçlu ağabeyime verelim.

Kızım …………………………



9. Yukarıda verilen metni en iyi açıklayan ayet veya
hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.” Hadis

B) “Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve
namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”
(Mâide suresi, 91. ayet)

C) “…Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın…”
(Bakara suresi, 195. ayet)

D) “İçkiden sakının çünkü o tüm kötülüklerin anasıdır.”
Hadis

► Zekat verirken insanları rencide etmemeye dikkat
etmeli miyiz?

► Kardeşimize zekat verebilir miyiz?

► Zekat verilen mallardan biri de oturduğumuz ev
midir?

► Ticaret mallarının zekat oranı 1/30 mudur?

► Zekatın kelime anlamlarından biri de bereketlenme
midir?

► Zekat verilen sekiz guruptan biri de yolda kalmışlar
mıdır?

Not: Her doğru cevap 10 puandır.

10. Yukarıdaki soruların tamamına ‘’EVET’’ cevabı
veren Fatih kaç puan almıştır?

A)  50 B) 40 C) 30 D) 20

İnsan içkiliyken aklını ve doğru düşünme
yetisini kaybeder. Sinir sitemi işlemez hale
gelir. Sağlıklı kararlar veremez, refleksleri
zayıflar. Görme yeteneği azalır. Normalde
yapmaya çekindiği, ayıp olarak kabul ettiği pek
çok kötülüğü alkollü iken yapabilir.
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