
Aşağıdaki şekillerde numaralanmış yerlere çevresindeki sözcük anlamları verilen dini kavramlar yazılacaktır.

1. Buna göre, numaralanmış yerlere getirilebilecek en uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
doğru olarak verilmiştir?

 1. 2.  3.

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

Yeryüzünde bulunan su kaynaklarından
buharlaşan su buharı gökyüzüne doğru yükselir. Su
buharının yoğunlaşması ile yağış çeşitleri oluşur.
Fakat bu yağış çeşitleri yoğunlaşmanın yeryüzüne
yakın yerlerde ve gökyüzüne yakın yerlerde
olmasıyla çeşitlilik kazanır.

Emre, Fen Bilimleri kitabından
yandaki bilgileri okuyunca Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde
öğrendiği Evrensel Yasalar
konusunu hatırladı. Derste bu
konuyu örnek verebileceğini
düşündü.

2. Emre, yukarıdaki bilgiyi hangi evrensel yasaya örnek olarak verebilir?

A) Toplumsal yasalara B) Fiziksel yasalara C) Biyolojik yasalara D) Teolojik yasalara

FITIR SADAKASI

I. Ramazan ayında fakirlere verilmesi gereken vacip olan bir sadaka çeşididir. II. Halk arasında fitre
denildiği gibi, Anadolu’da kişi başına verildiği için baş sadakası da denilmiştir.  Ramazan ayını yaşama,
onun ecrine, bereketine kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak verilir. III. Hicretin ikinci yılında oruç ile
birlikte emredilmiştir. IV. Fitrenin hikmeti, oruç tutan Müslümanlarda meydana gelebilecek hataları
gidermek ve bayram günlerinde fakirlerin de sevinmelerini sağlamaktır. V. Ramazanda oruç tutmayanlar
fitre vermekle yükümlü değildirler. Çünkü fitre sadece oruca bağlı bir ibadettir.

3. Yukarıda Fıtır Sadakası ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde hatalı bir bilgi vardır?

A) V B) IV C) III D) II
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“Hz. Muhammed (s.a.v.) bir keresinde, “ Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe
“Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: “Benim
ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin sevabıyla gelir.
Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de
dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı
iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine
yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”(Müslim, Birr ve
Sıla, 59.)

5. Yukarıdaki hadis dikkate alındığında;

I- İbadetlerimizi güzel ahlakla süslememiz gerektiği,
II- Kul hakkını Allah’ın dilediğinden affedebileceği,
III- Hesap gününe hazırlığın bu dünyada olduğu,
IV- Kul hakkının ibadetlerin ve güzel ahlakın sevabını yok ettiği,
V- Esas müflisin malını, mülkünü kaybedenler olduğu,

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Yukarıdaki haberde, İslam’ın korunmasını istediği beş temel esastan hangisi ile ilgili bir ihlal söz
konusudur?

A) Dinin Korunması B) Malın Korunması C) Aklın Korunması D) Canın Korunması

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı
kişinin büyü bozma ve kısmet açma ve son günlerde dünyayı
etkisi altına alan korona virüse karşı da muska yazdığı
belirtildi.
Sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına
alındı. Türk Ceza Kanununun “Dini İnanç ve Duyguların İstismar
Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158. Maddesi
ve 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasında Dair Kanun” suçlarından işlem yapıldı. Zanlı
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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4. Zekat verilen mallar ve oranları
ile ilgili yandaki diyagramda soru
işareti olan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A)  1/30 B) 1/40

C)  %10 D) % 5



7. Yukarıdaki ayeti kerimeler dikkate alındığında;

I- Zekât ve sadaka, zekât veren kişinin malının bereketlenmesini sağlar.
II- Zekât ve sadaka, sadece Allah’ın rızasını kazanmak için verilmelidir.
III- Zekât ve sadaka, insanı cimrilik ve bencillik gibi duygularından temizler.
IV- Zekât ve sadaka, kardeşlik bilincini geliştirir ve toplumsal yardımlaşmayı pekiştirir.
V- Zekât ve sadaka, insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını oluşturur.

yargılarından hangisi ya da hangileri bu ayetlerden çıkarılabilir?

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

İslam dininde yer alan temel inanç, ibadet ve ahlak esasları bireysel ve toplumsal yönden mükemmele
ulaşmamıza yöneliktir. Bunun için en önemli rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve onu bize açıklayan hadislerdir.

8. Yukarıdaki ayetler İslam’ın temel konularından hangileriyle ilgilidir?

Resul buyurdu,insan ölür,
Hayır hasenat,hepten durur,
Yalnız üç şeyden,sevap gelir,
Sevabı bitmez,üç kişinin.

İnsana hayrı,olan işler,
                              Mescid mektepler,hastaneler,
                              Çeşmeler köprü,hayırlı işler,
                              Sevabı bitmez,üç kişinin.

Hidayet DOĞAN

9. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi
açıklanmıştır?

A) Sadakayı Cariye

B) Fıtır sadakası

C) Zekât

D) İnfak

I.
"De ki: O Allah'tır, bir tektir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.
O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir." (İhlas
suresi, 1-4. ayetler)

II. "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyat suresi, 56. ayet)

III. "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." (A'raf suresi, 199. ayet)

I. II. III.
A) İnanç İbadet Muamelat
B) İbadet İnanç Ahlak
C) İnanç Ahlak Muamelat
D) İnanç İbadet Ahlak

► “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 Suresi 261)

► “ Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf
edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki
kat ürün vermiştir...” (Bakara suresi, 265)



EVDE KAL !

İslam Dininin korunmasını istediği beş temel husus
ile ilgili öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir.

İlkay: Ötenazi ve intihar canın korunması ile
ilgilidir.
Büşra: Batıl inanç ve hurafelerin yasaklanması
dinin korunmasına yöneliktir.
Günay: En fazla örnek verilen konu malın
korunması ilkesine dairdir.
Kevser: En az örnek verilen konu aklın korunması
ilkesine dairdir.

10. Hangi öğrencilerin yorumları doğru kabul
edilemez?

A) Sadece Günay B) Kevser ve Günay

B) İlkay ve Büşra D) Sadece Kevser

Batıl
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Alkol Zina Kumar
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