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Kazanımlar 

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında 

ilişki kurar. 

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 

- Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, 

sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle 

ilişkilendirilerek ele alınır. 

8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 

- Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek 

kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek 

ele alınır. 

8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 

- Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede 

verilen mesajlar belirlenir. 

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 

- İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, 

sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır. 

8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle 

ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 

- Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın 

korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı 

alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” 

gibi konulara da değinilir. 

 

1. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi 3. ayet.) 

Bu bilinçle hareket eden insan “Kaderim böyleymiş, ne 

yapsam boş!” gibi söylemlerle sorumluluktan 

kurtulamayacağını bilmelidir. Aklını ve iradesini doğru 

yönde kullanmalı, yapacağı işlerin hayır mı şer mi 

olduğunu düşünmelidir. Özgürlükle sorumluluk arasında 

doğrudan bir ilişki olduğunu unutmamalıdır. 

Bu metne verilebilecek en uygun başlık 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) İnsan ve Kader 

B) İnsan ve Mükâfat 

C) İnsan ve Tercih 

D) İnsan İradesi ve Sorumluluk 

 

2. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 

yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…” (Buhârî, 

Zekât, 50.) 

Peygamberimizin bu sözünü dikkate alan bir kimse 

hangi davranışı sergiler? 

A) Bereketli rızık için sadece odun satar. 

B) Çalışmak yerine başkalarından bekler. 

C) Geçimini çalışarak sağlamak ister. 

D) Rızkının kendiliğinden geleceğine inanır. 

 

3. Peygamberimiz, kendi hayatında öncelikle tedbirini 

almış sonra Allah’a tevekkül etmişti. Mesela Hendek 

Savaşı’nda arkadaşlarına danışmış, Ashâb-ı Kiram’dan 

olan Selmân-ı Fârisî’nin teklifini kabul etmişti. Medine 

şehrinin etrafına hendek kazdırmış, Selmân-ı Fârisî’nin 

kendi memleketinde öğrendiği bu savaş taktiği 

uygulanmıştı. Bu uygulama sonuç vermiş, düşman şehre 

girememişti. 

Metinde anlatılmak istenen husus aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Savaş ve taktik bağlantısı 

B) Tedbir ve tevekkül ilişkisi 

C) Hendek kazma tekniği 

D) Medine’yi kuşatma tarzı 

 

4. 

I. Farz olan zekât ibadeti için niyet edilmesi gerekir. 

II. Zekâtı veren kimse, bunun fakirin hakkı olduğunu 

bilmelidir. 

III. Zekât, karşılık bekleyerek ve açıktan verilmelidir. 

IV. Zengin tüccar, defolu mallarını zekât olarak 

vermelidir. 

Zekât ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II. 

B) I ve III. 

C) II ve IV. 

D) III ve IV. 

 

5. 

• Sure yedi ayettir ve Mekke’de inmiştir. 

• Surenin ismi "yardım ve zekât" anlamına gelir. 

• Kureyş suresinden sonra Kevser suresinden önce 

gelir. 

• Surede, ahiretteki ceza ve mükâfatı inkâr eden kimse 

anlatılır. 

• Surede; amellerini gösteriş için yapan, riyakâr insan 

tipi tasvir edilir. 

Özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bakara suresi 

B) Kureyş suresi 

C) Asr suresi 

D) Maûn suresi 

 



6. “Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan; 

size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz 

besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah sizin 

Rabb’inizdir. Âlemlerin Rabb’i Allah, yücelerden 

yücedir.” (Mü’min suresi, 64. ayet.) 

Ayet dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Yeri ve göğü yaratan sadece Allah’tır. 

B) Allah, merhamet ve sonsuz kerem sahibidir. 

C) Canlıları yaşatan ve rızıklandıran Allah’tır. 

D) Allah, insanı yaratan ve ona şekil verendir. 

 

7. Din, ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine 

cevap verir. Ölümün bir son olmadığını ve ölüm 

sonrasında hayatın devam edeceğini haber verir. İnsan 

günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. 

Örneğin insan, kendini yalnız hissederek çaresiz 

kalabilir ve değişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla 

ve musibetlerle uğraşabilir, felaketlerle yüzleşebilir. 

Allah ve ahiret inancı, bütün bu olumsuzluklara karşı 

insana dayanma gücü verir. İnsan, dünya ve ahiret 

mutluluğunu din sayesinde elde eder. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “… 

Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle 

tatmin bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet. ) 

Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Din, insanın moral kaynağı ve hayata tutunma 

gücüdür. 

B) İnsan, yaşamı boyunca birçok zorluk ve meşakkat ile 

karşılaşır. 

C) Ahiret inancı, dindeki inanç esaslarından birisidir. 

D) İnsan, kalp huzuruna ancak Allah’ı anmakla varır. 

 

8. Dinin temel gayesi, insanların dünya ve ahiret 

mutluluğunu sağlamaktır. Yüce Allah, din vasıtasıyla 

insanları ebedî mutluluğa çağırır ve bunun yollarını 

gösterir. Bu konuda şöyle buyurur: “Allah esenlik 

yurduna çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) 

doğru yolları gösteriyor.” (Yûnus suresi, 25. ayet.) 

Metin dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanın mutlu ve huzurlu olması, dinin temel 

gayesidir. 

B) İnsan, ebedî mutluluğa din sayesinde ulaşabilir. 

C) Ebedî mutluluğa erişmek, Allah’ın iradesine bağlıdır. 

D) Doğru yola ancak onu isteyen bir kimse ulaşabilir. 

 

9. İslam’a göre insan hayatı kutsaldır. Bir canı 

kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir 

erdem sayılır. Bir cana kıymak ise bütün insanlığı 

öldürmek kadar büyük bir günah olarak görülür. Bu 

konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “ … Kim bir 

kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. 

Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını 

kurtarmış gibi olur…” (Mâide suresi, 32. ayet.) 

Metin dikkate alındığında İslam dininin asıl 

hedeflediği hangisidir? 

A) Malın korunması 

B) Canın korunması 

C) Neslin korunması 

D) Aklın korunması 

 

10. Neslin korunması, toplumun devamı için bir 

zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile 

kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini, aile 

kurumunun temeli olan nikâh üzerinde önemle 

durmuştur. Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ile ilgili 

kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Allah (c.c.), 

ailenin önemi hakkında şöyle buyurmuştur: “Kendileri 

ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi 

de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…” 

(Rûm suresi 21. ayet.) 

Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ilgili ayetler yer 

alır. 

B) Sevgi ve merhamet Allah’ın varlığının bir kanıtıdır. 

C) İslam dini neslin korunmasını aile kurumuna bağlar. 

D) Aile, eşlerin çocukları ile huzur bulduğu bir ortamdır. 

 

Cevap anahtarı: 

1 D, 2 C, 3 B, 4 A, 5 D, 6 B, 7 A, 8 C, 9 B, 10 C 


