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Öğretmen, yan tarafta görüldüğü şekilde tahtaya iki ayet
yazarak öğrencilerinden bu
ayetleri yorumlamalarını istemiştir. Buna karşılık bazı
öğrenciler de aşağıdaki şekilde düşüncelerini dile getirmiştir.

Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu: Zekat ve Sadaka

I. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları
vardır.” (Bakara suresi, 262. ayet)
II. “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz.”
(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

I. ayette zekat ve sadakayı
nasıl vermeliyiz? sorusuna
cevap vardır.

Zehra

II. ayette zekat ve sadakayı
verirken dikkat edilmesi
gereken hususlara dikkat
çekilmiştir.

Huzeyfe
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Hem I. ayette hem II. ayette
Allah’ın rızasının nasıl
kazanılacağına dair ipuçları
Osman Dede
verilmiştir.

Pakize

1. Öğrencilerden hangilerinin yorumu tahtaya yazılan ayetlerden çıkarılabilir?
A) Yalnızca Zehra

B) Huzeyfe ve Pakize

C) Zehra ve Pakize

D) Zehra, Huzeyfe ve Pakize

Allah katında insanın dünya hayatında yaptıklarından tam olarak sorumlu olabilmesi için mükellef olması vazgeçilmez bir ön
koşuldur. İslam'a göre akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına girmiş her müslüman mükellef olarak kabul edilir.

2. Yukarıdaki bilgiler ışığında "mükellef" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fiziksel gelişimi dini bakımdan yeterli kabul edilebilecek bir düzeye ulaşmış insan
B) Belli bir süre okula giderek temel eğitimini tamamlamış insan
C) Kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilecek olgunluğa erişmiş insan
D) Dini bilgileri ve ibadetlerin yapılışını eksiksiz olarak öğrenmiş insan
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3. Yukarıda verilenlerden hangisi “Zekat” kavramını tanımlarken kullanılabilecek sözcükler arasında gösterilemez?
A) I ve II

B) II ve VI

C) IV ve V

D) III ve IV

4. Hz. Musa (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisinde bilgi hatası yoktur?
A) Kendisine Zebur isimli kutsal kitap indirilen peygamberdir.
B) Kıskançlık sebebi ile kardeşleri tarafından öldürülmek istenen bir peygamberdir.
C) Tevhid mücadelesi ile dolu ömrünün tamamı Mısır'da geçmiştir.
D) Peygamberliğini ispatlayabilmesi için Yüce Allah tarafından çeşitli mucizeler verilen bir peygamberdir.
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5 ve 6. soruyu yukarıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.

5. Yukarıdaki görseldeki bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devlet çocukların sağlığını koruyacak önlemler almaktadır.
B) Canın korunması ilkesi gereği bazı özgürlükler kısıtlanmıştır.
C) Bazı işyerlerinin açık olması, en önemli ilkenin malın korunması olduğunu göstermektedir.
D) Alınan önlemlerle bu salgının yayılması yavaşlatılmak ve durdurulmak istenmektedir.

Görselde yer alan gelişmeler İslam'a göre "Doğru Kader Anlayışı" çerçevesinde değerlendirildiğinde
I. İnsanları olumsuz etkileyen bir gelişmenin en az zararla atlatılabilmesi için biyolojik yasalar da dikkate alınmaktadır.
II. Hastalık ve sağlık konusunda yaşanan bireysel ihmalkarlıklar bütün toplumu etkilemektedir.
III. Doğru tevekkül anlayışının "Allah'a güvenip sonucunu ondan bekleme boyutu" gerçekleştirilmektedir.

6. Verilenlerden hangisi veya hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

Din insanın aklına, gönlüne ve ruhuna dokunur. Bu dokunuş onun davranışlarını güzelleştirir. Davranışlardaki güzellik ise hem
onun mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlarken aynı zamanda Yüce Allah'ın rızasını da kazandırır. Dinin insan hayatındaki
etkisinin azalması sadece o insanın hayatını değil, başta çevresindeki insanlar olmak üzere bütün toplumu etkiler. Ahlaki sorunların ortaya çıkması, suçların ve suçluların artamasına yol açar.

7. Yukarıda verilen paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dinin toplumsal yönü

B) Dinin insan hayatına etkisi

C) Din ve ahlak ilişkisi

D) Bireyin din üzerindeki belirleyici etkisi
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Yüce Allah'ın zekat ibadetine verdiği değerin en belirgin göstergelerinden biri de İslam'ın en önemli ibadeti olan namaz ile
beraber Kur'an-ı Kerim'de 27 yerde zikredilmesidir.
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Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanma niyetiyle ihtiyaç sahibi
insanları incitmeyecek bir tutumla verilen zekât, malı artırır ve
bereketlendirir.

Zekat verebilmek için gerekli asgari koşulları taşıyan her
Müslümanın, bu sorumluluğu ömründe bir kez yerine getirmesi dinen farz kılınmıştır.
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8. Yukarıdaki etkinlikte verilen ifadeler durumlarına göre doğru için (D) yanlış için (Y) yönünde ilerlendiğinde hangi
çıkış ile tamamlanır?
A)

B)



C)



D)





ARROW-CIRCLE-RIGHT

“Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi, 39. ayet.)

ARROW-CIRCLE-RIGHT

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet.)

ARROW-CIRCLE-RIGHT

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez…” (İsrâ Suresi, 15. ayet.)

9. Yukarıda verilen ayetler aşağıdaki kavramlar ile eşleştirildiğinde hangi kavram boşta kalır?
A) Emek

B) Sorumluluk

C) Fiziksel yasa

D) Cüz-i irade

10. Dinimizin emrettiği bazı ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda Peygamberimiz; “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli!” diyerek aşağıdakilerden hangisini Müslümanlarda bir davranış biçimi olarak yerleştirmeyi amaçlamıştır?

A) Gösteriş yapmaktan kaçınmayı

B) Bencilliği ve kibiri önlemeyi

C) Yardımlaşmaya teşvik etmeyi

D) İbadet bilinci kazandırmayı

20 saniyenizi ayırıp sizler için hazırladığımız
bu sınavın sorularına ilişkin görüşlerinizi
yandaki karekod veya bağlantıyı kullanarak
iletebilir, hazırlanacak sonraki sınavlar için
katkıda bulunabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz bu deneme sınavına
ait cevap anahtarlarını yandaki karekodu
veya bağlantıyı kullanarak dinkulturu.org
üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınavı

Değerlendir

LGS'ye yönelik olarak hazırladığımız tamamen
özgün tarzda yeni nesil, beceri temelli sorulardan
oluşan özet konu anlatımlı soru bankamızı
incelediniz mi? Aşağıdaki bağlantıdan bütün
yönleri ile detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Cevap

Anahtarı

Detaylı İncele

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri için hazırlanan sınav, konu özeti, etkileşimli slayt ve diğer materyallarden
zamanında haberdar olmak için aşağıdaki sosyal medya sayfalarımızdan bizi takip edebilirsiniz.
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