
Yavuz, İslam dininin korunmasını istediği değerlerden üç tanesi örnekleriyle birlikte sıralanmıştır. Ancak her
örnekten bir tanesi teneffüste sınıfın neşesi Melih tarafından silinmiştir.

1. Melih’in soru işareti koyduğu yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

2. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;

I- Yeşil renkli çekirgelerin biyolojik yasalara örnek olarak verilebileceği
II- Çekirge istilası sonucu tarım alanlarını yok edip, göçe sebep olduklarında bu durumun toplumsal yasalara
örnek verilebileceği,
III- Yeşil renkli olup, yeşil bitkiler ile beslenirken düşmanları tarafından görülememeleri Allah’ın
yaratmasındaki ölçü ve düzene örnek olabileceği,
IV- Allah’ın yaratmadaki ölçü ve düzeninin insanlar tarafından gözlenmesinin mümkün olamayacağı

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

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

Can Nesil Mal
A) Organ nakli Hurafe Rüşvet
B) Hile ve Aldatma Evlilik Alkol
C) İş güvenliği Flört İsraf
D) Batıl inançlar Uyuşturucu Karaborsacılık

Yeşil renkli çekirgeler genellikle yeşil renkli bitkilerin üzerinde
yaşadıkları için düşmanları tarafından kolay fark edilmezler.
Genel olarak bitkiye sıçrayarak beslenirler. Çayır ve meralarda,
tarla ve yem bitkilerinde, hububat, ayçiçeği, pamuk ve bağda;
otlaklarda, bağ ve meyve fidanlarında beslenirler.
Ancak yiyecekleri azaldığında göç hareketleri de başlar. Bulut
halinde 2000-2500 km uzaklığa gidebilirler. Göç sırasında gemi
üzerine yağdıkları görülmüştür. Çekirge salgınları tarım
alanlarında büyük zararlara yol açar. Kondukları alanları birkaç
dakikada çöle çevirebilirler. Aradıkları yeşil alanları
bulamazlarsa, pamuk ve yünlü elbise, korkuluk, ahşap evlere
saldırır, atın kuyruk ve yelesini yerler. Afrika’da çıplak çocukları
bile kemirdikleri görülmüştür.
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3. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur?

A) Dilek, Neval B) Dilek, Neval ve Hayriye

C) Hayriye ve Rumeysa D) Hayriye, Neval

Zekatla ilgili olarak 8 – D öğrencileri arasında geçen konuşmalar şu şekildedir;

MERYEM

 AHMET

ŞEVVAL

                                                                           EMRE

4.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir ve bu bilginin doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meryem yanlış bilgi vermiştir. Dedesi 80 keçi için iki adet keçiyi zekat olarak vermelidir.
B) Ahmet yanlış bilgi vermiştir. Cambaz Cemal amca 38 ineği için bir ineği zekat olarak vermelidir.
C) Şevval yanlış bilgi vermiştir. Niyazi amca 16 devesi için 2 koyun, bir keçiyi zekat olarak vermelidir.
D) Emre yanlış bilgi vermiştir. Sevim teyzenin zekat vermesine gerek yoktur.

1/40

Ticaret
Malı

GümüşPara

Toprak
Ürünleri

Büyükbaş
Hayvanlar Altın

Belgin, zekat verilen mallardan 1/40
oranında olanları sıralamıştır. Belginin
yaptığı tablo hakkında öğrencilerin
görüşleri aşağıdaki gibidir.

Dilek: Belgin, gümüşü ve parayı doğru
yerleştirmiştir.
Hayriye: Belgin, büyükbaş hayvanları ve
ticaret mallarını yazdığı için hata
yapmıştır.
Neval: Belgin, toprak ürünleri yerine
menkul değerleri yazmalıdır.
Rumeysa: Belgin, büyükbaş hayvanların
yerine öşür  yazmalıdır.

Küçükbaş hayvanların nisap miktarı 1/40’tır. Dedemin 80 adet keçisi var. Bir tane
keçiyi zekat olarak verdi.

Büyükbaş hayvanların nisap miktarı 1/30’dur. Cambaz Cemal amcanın
38 ineği vardır. İki yaşında bir buzağıyı zekat olarak verdi.

Develerin zekatı her 5 devede bir koyun veya keçidir. 16 devesi olan
Niyazi amca 3 adet koyunu zekat olarak verdi.

Altının nisap miktarı 1/40’tır. 80 gram bileziği olan Sevim teyze 2
gram altını zekat olarak verdi.



5. Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki sınıflardan
hangisine ulaşılır?

A) S       B) T C) K D) L

6. Zekat verilen kişiler Tevbe suresi 60. ayette sıralanmıştır. Yukarıda kısaca anlatılan grup aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Allah yolunda cihat edenler B) Miskinler

C) Müellef-i kulüp D) Zekat toplama memurları

İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklar şunlardır;

► Canın korunması ► Neslin korunması ► Aklın korunması ► Malın korunması ► Dinin korunması

7. Aşağıdaki örneklerden hangisi aklın korunması ilkesine yöneliktir?

A) Alkol ve uyuşturucu maddelerin her türlüsünden uzak durmak

B) Batıl inanç ve hurafelerden kaçınmak

C) Rüşvet almaktan ve rüşvet vermekten sakınmak

D) Kan davası gütmemek.

Kalbi İslam’a ısındırılmak istenen gayri Müslimlere zekat verilebilir. Müslüman olması umulan ya
da İslam’a çok aşırı zarar verme ihtimali olan gayri Müslim kişilerin kötülüklerinden korunmak için
onlara zekat verilebilir.

İslam’a ters düşen
din anlayışlarından

biri de batıl inanç ve
hurafelerdir.

Din anlayışları, dinin
özüne ters olmadığı

müddetçe kabul
edilebilir.
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8. Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki hangi öğrencinin söyledikleri doğru kabul edilemez?

A) Nilgün : Evrende mükemmel bir işleyiş, kusursuz bir düzen vardır.
B) Reyhan : Evrendeki ölçü ve düzen gözlemlenemeyecek kadar iç içe geçmiş karmaşık bir yapıya sahiptir.
C) Özden : Yukarıdaki bilgi evrensel yasalardan biyolojik yasalara örnek olarak verilebilir.
D) Hüsniye : Akıl ve irade olmadan da canlıların yaşamlarında birtakım değişimler meydana gelebilir.

9. Zekat, Fitre ve Sadaka hakkında yukarıdaki tabloyu işaretleyecek olan İsmihan için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Zekat için zorunluyu, miktarı var ile zamanı varı işaretlemelidir.
B) Fıtır sadakası için zorunluyu, miktarı belli ve zamanı varı işaretlemelidir.
C) Sadaka için isteğe bağlıyı, miktarı yok ile zamanı yok kısmını işaretlemelidir.
D) Fitre ve sadaka için sünneti, zekat için de farzı işaretlemelidir.

Din,  insan ve insanların oluşturduğu toplum için vardır. Bu nedenle dinin, birey ve toplumla yakın ilişkisi
vardır.
10. Buna göre Din;

I. Bireylerin bencillik, cimrilik gibi kötü huylardan uzaklaşmasını ister ve insanları iyiye ve güzele yöneltmek
üzere hükümler ortaya koyar.
II. Sevgi, saygı ve güvene dayalı hoşgörülü bir toplum düzeninin oluşturulmasını ister.
III. İnanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumun tamamını kuşatır ve bağlayıcı ilkeler ortaya koyar.
IV. Bireylerin kişisel tercihlerine saygılı olmamızı ve toplumsal düzeni bozacak davranışlardan kaçınmamızı
öğütler.

sıralanan ifadelerden hangileri din, birey ve toplum ilişkisi açısından doğru kabul edilir?

A) I, II, III ve IV B) I, II ve IV C) II ve IV D) I ve IV

Yukarıdaki görselde dört farklı kuş gördüğünüzü sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Görseldeki kuş kamuflaj
ustası Kutup kuşu…
Kutup kuşları, dört mevsim yaşadığı çevreye uyum sağlayan bir kuş. İlk baharda yeşillikler arasında
yemyeşil tüyler, sonbaharda beyaz ve karışık renkli tüyler, tıpkı yaşadığı çevredeki taşların ve otların
rengi gibi. Kışın bembeyaz karlar arasında ve tüyleri gagası hariç bembeyaz…
Kutup kuşunun yaşadığı ortama göre tüylerinin rengini kendi iradesiyle değiştirmesi imkansızdır. Sahip
olduğu kamuflajın ne işe yaradığını bilecek akla da sahip değildir. Kutup kuşu, bedenindeki bu
değişimlerden habersiz, nasıl böyle kusursuz bir kamuflaja sahip olmuştur? Elbette bu sorunun cevabı
Kutup kuşu Allah tarafından yaratılmış, tüm bu özellikler de kendisine Allah tarafından verilmiştir.

Hüküm Açısından Yapılması Açısından Miktar ve Zaman Açısından
Farz Vacip Sünnet Zorunlu İsteğe Bağlı Miktarı
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