
Zekat verilen mallar ve oranları ile ilgili yukarıdaki tablo verilmiştir. Kevser hanım, Ömer dayı,
Naciye abla, Ekrem amca, Cemalcan bey, Tuğba teyze bu yılki zekatlarını vermek için bir araya
geldiler.
Zekat verilen mallar, oranları ve zekat verenler hakkında bilinenler aşağıdadır.
► Herkes sadece bir mal üzerinden zekâtını vermiştir.
► Ömer dayı malın üzerinden bir yıl geçme şartı olmayan maldan zekât vermiştir.
► Kevser hanım ile Naciye ablanın verdiği zekât mallarının oranları aynıdır.
► Cemal Can bey zekât olarak iki yaşında bir buzağı vermiştir.
► Ekrem amca zekât olarak bir adet keçi vermiştir.
► Tuğba hanım 1/40 oranından zekatını vermiştir.

1. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Tuğba hanım altından zekât vermiş olabilir.
B) Ekrem amca 49 keçisi için bir adet keçiyi zekât vermiş olabilir.
C) Cemal Can bey 29 ineği için bir adet iki yaşında buzağıyı zekât vermiş olabilir.
D) Kevser hanım ticaret malından zekat vermiş olabilir.

2. Naciye abla için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Naciye abla altından zekât vermiş olabilir. B) Naciye abla 1/30 oranındaki bir maldan zekât vermiştir.
C) Naciye abla deveden zekât vermiş olamaz. D) Naciye abla ticaret malından zekât vermiş olabilir.

3. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Kevser hanım, Naciye abla ve Tuğba teyze 1/40 oranındaki mallardan zekât vermiştir.
B) Ekrem amca 9 devesi için bir adet keçiyi zekat vermiştir.
C) Madenden ve toprak ürünlerinden zekat verilmemiştir.
D) Cemal Can bey 1%30 oranındaki bir maldan zekat vermiştir.
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1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki
bilgilere göre cevaplayınız.



ÖNLEM
TEDAVİDEN
KOLAYDIR..!

Mayıs ayının ilk haftasında yapılan yarışmada dereceye giren resimler ve slogan yukarıda verilmiştir.

4. Yukarıdaki görseller, İslam dininin korunmasını istediği hangi temel esasla ilgilidir?

A) Canın korunması B) Malın korunması C) Aklın korunması D) Neslin korunması

5.  Sadece yukarıdaki ayet meali dikkate alındığında

I- Allah’ın evreni yarattığı ve evreni idare ettiği,
II- Allah’ın, kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği,
III- Allah’ın emri olan ibadetleri eksiksiz yapmamız gerektiği,
IV- Allah’ın eşi ve benzerinin olmadığı
V- Allah katında hiçbir varlığın şefaatçi olmasının asla mümkün olmadığı,

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

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

6. Yukarıda verilen parçaya göre ahiret inancı olan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini
sergilememesi gerekir?

A) Vefa guruplarına katılmak. Toplumun huzuru ve mutluluğu için çaba harcamak.

B) Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde beslediği hayvanlar için yiyecek bırakmak.

C) Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymak, ihlal edenleri ikaz etmek.

D) Kötü alışkanlıkları olan insanlardan uzak durmak ve bu tür insanları toplumdan soyutlamak.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama
tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan
kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından
başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp
gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Bakara suresi, 255. ayet.

Ahiret hayatının varlığına inanan bir insan, çevresiyle uyum içerisinde yaşar, kimseye haksızlık
yapmaz, hiç bir canlıya zarar vermez. Bu dünyada yaptığı en küçük iyiliğin de en küçük kötülüğün de bir
gün hesabını vereceğinin bilinciyle hareket eder. Böyle bir bilinç ve böyle bir düşünceye sahip olan
insan, hayatını belli bir düzene ve İslam’ın öngördüğü kurallara göre şekillendirmeye özen gösterir.



► Bir malın zekatının verilebilmesi için, üzerinden hicri bir yıl geçmesi gerekir mi?
► Bir malın zekatının verilebilmesi için, o malın artıcı özelliğe sahip olması gerekir mi?
► Bir malın zekatının verilebilmesi için, tam mülkiyetle sahip olunan bir mal olması gerekir
mi?
► Bir malın zekatının verilebilmesi için, Nisap miktarının üzerinde olması gerekir mi?
► Bir malın zekatının verilebilmesi için, asli ihtiyaçlardan olması gerekir mi?
► Bir malın zekatının verilebilmesi için, zengin olan kişinin dinen mükellef olma şartlarını
taşıyor olması gerekir mi?

7. Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İsrailoğullarının erkek nüfusunda işleri aksatacak derecede bir azalma yaşanmıştır.
B) Hz. Harun’un doğduğu yıl İsrailoğulları çocuklarının öldürülmesinden korkmamışlardır.
C) Hz. Musa, suya bırakıldıktan sonra Firavun’un sarayında büyümüş ve orada yaşamıştır.
D) Hz. Musa’nın ileride peygamber olacağına işaret edilmiştir.

NOT: Puanlama Doğru cevap için 10 puan, yanlış cevap için -5 puan.

8. Yukarıdaki soruların hepsine EVET cevabı veren Berra kaç puan almıştır?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60

9. İslam dininin malın korunması ilkesine dair örnekler veren öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır?

A) Fatma: Alışveriş yaparken yalan ve hileden uzak durmalıyız.
B) Melih: Babam fiyatlarının artacağını düşündüğü kolonyaları depoya koydu, daha çok kar elde edeceğiz.
C) Berra: Kemal dayım, büyük kar elde ettiği ticaret sonrası çalışanlarının hepsine yarım maaş ikramiye
verdi.
D) Yavuz: Kumar oynayarak elde edilen paranın bir hayrı olmaz derdi dedem.

Arabasının bakımlarını yaptırmayan ve aynı zamanda uykusuz yola çıkıp kaza yapan Cüneyt, kazayı hafif
sıyrıklarla atlattı. Kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan dostlarına da ‘’olacağı varmış, ne yapayım’’?
diye cevap verdi.
I. Cüneyt, doğru bir kader anlayışına sahiptir.
II. Arabasının bakımını yaptırmaması fiziksel yasaların ihlaline örnektir.
III. Olacağı varmış, ne yapayım, diye cevap vermesi kaderi doğru anladığına işarettir.
IV. Uykusuz yola çıkması biyolojik yasaların ihlaline örnektir.
V. Kaza olayının önceden Allah tarafından bilinip,  takdir edilmesi kazaya örnektir.
10. Yukarıda verilen örnek olay için sıralanan bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğu kabul edilebilir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
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Kıptî’lerin ileri gelenleri Firavun'a giderek, "Eğer böyle öldürmeye devam ederseniz, ileride bizim

işlerimizi yapacak kimse bulamayacağız." dediler. Firavun da erkek çocukların bir sene öldürülmesini, bir

sene de öldürülmemesini emretti. Erkek çocukların öldürülmediği sene Hz. Harun doğdu. Öldürüldükleri

sene ise Hz. Musa ...

Musa (a.s) doğunca, annesi çok üzüldü. Allah, ona korkmamasını, üzülmemesini vahyetti. Kalbine bir

rahatlık verdi. Bu, Kur'an'da şöyle anlatılıyor: Mûsâ’nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden

endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu

peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyettik. ( Kasas Suresi 7. ayet)


