1) Bir topluluk içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
2) İyiye, doğruya ve güzele yönelik ahlâk çeşidi
3) “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin ……………içinde olduğu kimsedir” hadisindeki boşluğu
dolduran ifade
4) Hz.Aişe’ye “Peygamberimizin ahlakı ne idi?” diye sorulduğunda o; “Onun ahlakı ……………..idi”
buyurmuştur.
5) Peygamberimiz;”Ben yalnız güzel ahlakı……………………için gönderildim” buyurur.
6) Kişinin söz, düşünce ve davranışlarında açık, dürüst ve tutarlı olması
7) “Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol” sözünün sahibi
8) “İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hz.Allah.” (Ziya Paşa) dizelerindeki
“ikrah” kelimesinin anlamı
9) “Emrolunduğun gibi ………………..ol” (Hud Suresi.112.ayet) ayetindeki istenen kelime.
10) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin ihtiyaç sahiplerine harcamada bulunması
11) İslam’ın 5 şartından biri olan ve mal ile yapılan bir yardımlaşma ibadeti
12) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça……………………….asla erişemezsiniz..”
(Münafikun Suresi 10-11.ayet) ayetindeki boşluğu dolduran kelime.
13) Cömert olmayan, eli sıkı, malını harcamaktan korkan kişi
14) Kişiye öldükten sonra bile sevab kazandıran sadaka
15) Münafığın (iki yüzlünün) yalancılık ve sözünde durmama özelliklerinin dışında kalan 3.özelliği
16) Peygamberimize Kureyş halkının “güvenilir” anlamında verdiği sıfat
17) Peygamberimizin hicret etmeden önce emanetleri sahiplerine vermesi için görevlendirdiği sahabesi
18) Her şeyin hakkını vermek, ölçüsüzlükten uzaklaşarak orta yolu tutmak ve dengeli davranmak
19) “Adalet mülkün temelidir” cümlesindeki mülk kelimesinin yerini alabilecek kelime
20) İslam tarihinde adaleti ile nam yapmış olan halife
21) “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği,…………………yardım etmeyi emreder…” (Nahl Suresi 90.ayet)
ayetinde boşluğu dolduran kelime
22) Medineli Müslümanlarla (Ensar) kardeşleşmiş olan Mekkeli müslümanlar
23) “Gelin tanış olalım…İşi kolay kılalım…Sevelim, sevilelim…Dünya kimseye kalmaz.” dörtlüğünün
söyleyen kişi
24) Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve bu kimselerle birlikte yaşamak erdemini
göstermek
25) Sahip olunan imkanlar, iyilikler ve güzellikler karşısında gurura kapılmamak

Yukarıdaki soruların cevapları, aşağıdaki karışık olarak verilmiştir. Sizler cevapların
solundaki bölüme lütfen soru numaralarını yerleştiriniz.
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