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1.

İnsan, toplumsal bir varlıktır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal yasanın
kapsamında değildir?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşma
konusunu işlemesi bakımından diğerlerinden
farklıdır?

A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Yalnız taş duvar olmaz.

A) İnsanlar gibi toplumlar da doğar, yaşar ve ölür.
B) İnsan, yaşamak için başkalarına muhtaçtır.
C) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

D) İnsan, toplum dışında kalarak varlığını devam
ettiremez.

2.

“Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir
hak vardır.”
			
(Zariyat suresi, 19. ayet)

5.

Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın giderdiği kötü huylardan değildir?
A) Dayanışma
C) Kıskançlık

Bu âyette “Onlar” ile belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Cimrilik
D) Bencillik

A) Çalışkan Müslümanlar
B) Zengin Müslümanlar
C) Fakir Müslümanlar
D) İşsiz Müslümanlar

3.

“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip
kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar
olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını
ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır;
hayra (iyilik yapılmasına) da mani olurlar.”
			
(Mâûn suresi, 1-7. ayetler)
Bu âyetlerde eleştirilenlerin öne çıkan niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gösteriş yapmak
B) Namaz kılmamak
C) Dini yalanlamak
D) Yardımlaşmayı önemsememek

Î

6.

Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın katkıda bulunduğu özelliklerden biri
değildir?

A) Kişilik gelişimi
B) Toplumsal huzur
C) Toplumsal yardımlaşma
D) Gelir dağılımında eşitsizlik
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7.

“Mutluluklar paylaşıldıkça ………... , üzüntüler
paylaşıldıkça ………….…”

10.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Medineli Müslümanlara bu davranışları için
verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) çoğalır - artar
B) azalır - azalır
C) artar - azalır
D) eksilir - çoğalır

8.

A) Muhacir		
C) Müslim		

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi işlenen
konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

11.

A) Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya fay-

“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah
için harcarlar…”
			
(Al-i İmran suresi, 134. ayet)
Bu ayette vurgulanan yardımlaşma ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Yardımlaşan toplumlar güçlenir.
B) Paylaşmak ve yardımlaşmak huzur verir.
C) Muhtaç olana yardım edeni Allah sever.
D) Yardımlaşma için çok zengin olmak gerekmez.

B) Ensar
D) Sahabe

Îsar, bir müminde bulunması gereken üst düzey
niteliklerden biri olup, Kur’an-ı Kerim’de yüksek
övgüyle sözü edilmiştir.
Buna göre, “isar” kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

dalı şeyler söylesin ya da sussun.
B) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
C) Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.
D) Kim borçlu kişiye kolaylık gösterirse, Allah da
dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.

9.

Bütün mal varlıklarını Mekke’de bırakarak hicret
edenlerle her şeylerini paylaşan Medineli Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’de yüksek bir övgüyle
anılmışlardır.

A) Kendi isteklerine rağmen yoksula, yetime ve
esire yedirirler.

B) Namazlarını kılıp zekâtlarını verirler.
C) Yalandan ve iftiradan uzak dururlar.
D) Anne-babalarına öf bile demezler.

12.

“Müminler birbirine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun
organları gibidirler. Vücudun herhangi bir organı
hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız
olur.”
				 (Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin yönlendirmesi ile oluşturulan kurumlardan biri değildir?
A) Aşevleri		
C) Vakıflar 		

B) Kervansaraylar
D) Bankalar
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