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2. Yukarıdaki cümlelerin doğru olanlarına 10, yanlış olanlarına 2 puan verilmiştir. Buna göre yukarıdaki
tabloyu oluşturan Fuat, kaç puan almıştır?

A) 32 B) 40 C) 48 D) 56
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1. İslam dininin korunmasını istediği temel
değerlerden malın korunması ile ilgili olanları
maviye boyarsak aşağıdaki hangi şekle ulaşırız?
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Cimrilik yapmaktan

Paylaşmak insanı

Bencillikten

Empati yapabilmekten

Merhametli olmaktan

Açgözlülükten

Kanaatkar olmaktan

Özverili olmaktan

uzaklaştırır.

Sorumluluk sahibi olmaktan



3. Yukarıda yer alan haberden İslam’ın korunmasını istediği temel esaslardan hangisine yönelik bir ihlal söz
konusudur?

A) Dinin korunması B) Aklın korunması C) Neslin korunması D) Irkın korunması

Tarih 10 Aralık 2001’i gösterirken Kocaman ailesinin evinde tatlı bir telaş
vardı. Gözlerini dünyaya yenice açmış sevimli yumurcağa İsmihan adını
verdiler. Kıvır kıvır saçlı, kahverengi gözlü, baldan tatlı minik İsmihan büyüdü.
Cumhuriyet İlköğretim okulu yıllarında sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin
çok sevdiği, başarılı bir öğrenci oldu. TEOG sınavı sonrası Hisarcık 15 Temmuz
Şehitleri Anadolu Lisesini kazandı. Burada da hem güzel ahlakı hem de
başarılarıyla parmakla gösterilen örnek bir öğrenci oldu. Kütahya Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünü kazandı. 4 Nisan günü evinde fenalaşan
kınalı kuzu, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı ve darı bekaya dualarla
uğurlandı. Güzel ahlakı, kararlılığı, azmi ve çalışkanlığı ile kısacık hayatında
her daim hatırlanılacak örnek bir yaşam sürdü…

‘’ Papatyalar koparılınca kokarmış. Bir ölüm ancak bu kadar güzel olabilir’’… ( İSMİHAN )

Yukarıda kısa bir zaman önce aramızdan ayrılan İsmihan’ın yaşamı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Bu
bilgiler ışığında öğrencilerin yorumları aşağıda gibidir.

Gülben: 10 Aralık 2001’de doğmasının Allah tarafından takdir edilmesi Kader’e örnektir.

Zahide: Kütahya Sağlık Bilimleri Hemşirelik bölümünü tercih etmesi Cüz’i İradeye örnektir.

Ayşe: 4 Nisan günü evinde fenalaşarak vefat etmesi Kaza’ya örnektir.

Kübra: Azmi, kararlığı, çalışkanlığı doğru tevekkül anlayışına örnektir.

4. Öğrencilerin yorumlarından kaç tanesi doğrudur?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Nazi Almanyası, bir yandan alt ya da kusurlu diye damgalanan ırklardan insanların gaz odalarında
metodik “itlafını” gerçekleştirirken; bir yandan da “üstün” Aryen ırkının çoğalmasına gayret
ediyordu. Bu nedenle Nazilerin işgal ettiği coğrafyalarda, özellikle de Slovenya ve Polonya’da, ‘üstün
Aryan ırkı’na mensup olabileceği düşünülen yüz binlerce çocuğun kaçırılarak Lebensborn’a dahil
edilmesi kararlaştırıldı. (https://www.hurriyet.com.tr/)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! (1) İşte
o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen
kimsedir. (2-3) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, (4)
Onlar namazlarını ciddiye almazlar. (5)  Onlar
(namazlarıyla) gösteriş yaparlar. (6) Ufacık bir yardıma
bile engel olurlar. (7) (Maun Suresi, 1-7)

5. Aşağıda sıralanan kötü ahlaki
niteliklerden hangisi ‘’ Maun’’
suresinde eleştirilen olumsuz ahlaki
niteliklerden biri değildir?

A) Yalancılık B) Riyakarlık

C) Karamsarlık D) Nankörlük



6. Yukarıdaki görselde aklın korunması ilkesine aykırı davranıldığında kaç lira cezası vardır?

A) 1002 TL B) 2018 TL C) 108 TL D) 5942 TL

8. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) İslam dinine göre zenginliğin ölçüsü nedir?
B) Zekatı ne zaman, kime ve nasıl vermeliyiz?
C) Bir maldan zekat vermenin farz olması için o malda hangi özellikler bulunmalıdır?
D) Temel ihtiyaçlardan zekat vermek gerekir mi?
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I. Yerçekimi kanunu

II. Suyun kaldırma kuvveti

III. Isıtılan metallerin genleşmesi

IV. Bitkilerin fotosentez yapması

İlahiyat son sınıf öğrencisi Erdem,
materyal üretim ödevinde yandaki
tabloyu oluşturmuştur.

7. Erdem’in tabloya yazdığı
bilgilerden yanlış olan bilgi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için
muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların
nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden hicri bir
yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18
gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da
hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre asli ihtiyaçları dışında nisap
miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir
(Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).(diyanet.gov.tr)



9. Yukarıdaki metinde İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden hangisi hakkında bir serzeniş söz
konusudur?

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

Globalleşen dünyada modern yaşam diye tabir edilen yeni yaşam tarzının tükettiği çocuklarımızdan
haberiniz var mı? Evet bizim çocuklarımızdan bahsediyorum. Günümüz çocuklarının en büyük problemi
yalnız bırakılmışlık. Başka bir deyişle ilgisizlik. Gündüz tüm gününü kreşte geçiren çocuk, akşam da
beklediği ilgiyi çokça çalışan anne babanın yorgunluğundan dolayı göremiyor. Çocuklar ne yazık ki
televizyon ve bilgisayar başında yalnızlığa mahkûm ediliyor. Bu yalnızlık da çocuklarımızın içine kapanık
asosyal bireyler olmasına yol açıyor…

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Zekat verilen bazı malların ne
oranda zekatının verildiği yukarıda belirtilmiştir.

10. Tabloda verilen oranlar ile aşağıdaki zekat verilen mallar eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) Büyükbaş Hayvanlar B) Küçükbaş Hayvanlar C) Madenler D) Öşür
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

MADENLER

ÖŞÜR

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

TİCARET MALLARI

LGS için bütün benliğini ortaya koyan genç;  vakti, saati belli olmayan hakiki sınava da hazır mısın?

EVDE KAL! HAYAT EVE SIĞAR…


