
Yukarıdaki ayete bakarak,

I- Allah’ın Kuran’da canlılardan bir çok örnekler verdiği

II- Kafirlerin, Allah’ın verdiği örnekleri küçümsediği

III- Aklını ve iradesini kullananların sivrisinekten bile
ibret alabilecekleri

IV- Hidayetin de sapkınlığa düşmenin de Allah’ın elinde
olup, kulun hiçbir etkisinin olmadığı

1.Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II – III – IV B) I – II – III

C) II – III – IV D) I – III – IV

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

A) Ecel B) Emek

C) Rızık D) Ömür

3. Yukarıda verilen tabloda zekat verilen mallardan
oranı 1/ 40 olanları kırmızıya boyarsak tablo
aşağıdakilerden hangisi olur?

A)

B)

C)

D)

I. İnsanın bir amaca ulaşması için
zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf
etmesi, gayret göstermesi.

II. Canlıların ihtiyaç duyduğu ve
yararlandığı Allah tarafından sağlanan
her türlü nimet.

Rızık

Ömür

Emek

Ecel

III. Canlıların doğumundan ölümüne
kadar geçen sınırlı zaman dilimi.

Altın Büyükbaş Menkul Değerler

Deve Gümüş Öşür

Ticaret Malı Küçükbaş Para

DENEME  5 ÜnİtE 1 – 2 - 3

Şüphe yok ki,  Allah herhangi bir şeyi, bir
sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal
vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman
edenler onun, Allah’tan gelen gerçek olduğunu
bilirler, inkâr edenler ise "Allah misal olarak
bununla neyi kastediyor?" derler. Allah birçok
kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla
doğru yola iletir; onunla başkalarını değil, ancak
emrine karşı gelenleri saptırır. (Bakara suresi
26. ayet)



“Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara,
dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma.
Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda
bulun ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarma.
Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.”
Kasas suresi, 77. ayet

Yukarıda verilen ayet dikkate alındığında;

I- Kişinin, kin ve nefret duygularından kendisini
arındırması,

II- Dünya ve ahiret hayatı dengesini sağlaması,

III- İnfakta bulunması ve iyiliğe yönlendirmesi,

IV- Toplum düzenine uygun hareket etmesi,

4. Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II B) I – II – III

C) I – II – III – IV D) II – III – IV

5. Mevlana’nın yukarıdaki metinde üzerinde durduğu
konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül B) İrade

C) Ecel D) Emek

Bu bilgilerden doğru olanın karşısındaki kutucuğa

‘’√’’ yanlış olanın karşısındaki kutucuğa ‘’X’’ işareti
konulacaktır.

6. Yukarıdaki bilgilere göre doğru seçenek
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) B) C) D)

7. Yukarıdaki ayette Hz. Yusuf’un iffetini koruması
İslam’ın korumayı amaçladığı değerlerden hangisi ile
ilgilidir?

A) Canın korunması B) Neslin korunması

C) Aklın korunması D) Dinin korunması

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad
almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak:
“İsteklerim senin içindir, gelsene” dedi. (Yusuf)
Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Çünkü O benim
Efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu
ki, zalimler kurtuluşa ermez.” Yusuf suresi, 23.
Ayet

Nisap: Kişinin kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduğu aile bireylerinin en az
bir yıllık yeme, içme, giyinme,
barınma, sağlık, eğitim gibi temel
ihtiyaçları dışında 80/85 gr. altın veya
bu değerde mala, mülke, paraya vs.
sahip olmasıdır.

√

√

X

X

X

√

√

X

Sadakayı Cariye: Ramazan ayına özel,
Ramazan ayında Ramazan Bayramı
namazından önce verilmesi gereken
sadakaya” denir.

‘’Ey ölümden korkup kaçan can, işin aslını,
sözün doğrusunu istersen, sen ölümden
korkmuyorsun. Çünkü ölüm aynasında ürküp
korktuğun, ölümün çehresi değil, senin çirkin
yüzündür.
Senin rûhun bir ağaca benzer, ölüm ise o
ağacın yaprağıdır. Her yaprak, ağacın cinsine
göredir. O yaprak iyi ise de kötü ise de
senden bitmiştir. Nasıl ki hoş olsun hoş
olmasın senin gönlüne gelen, her hayâl, her
düşünce senden, senin kendi varlığından
gelmişse…’’ Mevlana



8. Aşağıda verilen görsellerden hangisi yukarıdaki
ayetin vermek istediği mesajı tam anlamıyla yansıtan
bir görsel değildir?

A) B)

C) D)

I. Paylaşmak ve yardımlaşmak, Müslüman olmaktan
ziyade insan olmanın bir gereğidir. II. Paylaşma ve
yardımlaşma, eğer insan onuru baz alınarak yerine
getirilirse, hem yardım alanı hem de yardımda bulunanı
mutlu eder. III. Allah yolunda maldan harcama
yapmak, zenginler ile yoksullar arasındaki sevgi ve
kardeşlik bağlarını güçlendirir, cimriliği ve kıskançlığı
ortadan kaldırır. IV. Böylece topluma birlik ve
beraberlik duygusu hakim olur.

9. Yukarıdaki cümlelerden hangisi sadakanın hem
bireysel hem de toplumsal faydasına birlikte
değinmektedir?

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

İslam’ın korunmasını istediği değerlerden biri de
kuşkusuz dindir.

Dinin korunması ile ilgili olarak;

I- Dini asıl kaynağından öğrenmek,

II- Dini ölçülere göre yaşam felsefesi oluşturmak,

III- Batıl inanç ve hurafelerden uzak durmak,

IV- Kur’an ve sünnete uygun hareket etmek,

V- Faizden korunmak, kumardan kaçınmak

VI- Kur’an’ı yaşadığımız döneme uydurmak

10. Yargılarından kaç tanesi doğrudur?

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

EVDE KAL !

" Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından
başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan
kimseler var ya, onların Allah katında has
mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur,
üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve
bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan
daha iyidir... Ey iman edenler! Başa kakmak ve
incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa
çıkarmayın..." (Bakara Suresi, 262-264)
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