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8. SINIF 6 ÜNİTEYE AİT SORU VE CEVAPLAR
HACCIN FARZLARI NELERDİR?
1) Haccı ihramlı yapmak.
2) Vakfeye durmak.
3) Kabe’yi tavaf etmek.
HAC KİMLERE FARZDIR?
1) Müslüman olmak .
2) Akıllı olmak.
3) Ergenlik çağına erişmiş olmak.
4) Hür olmak .
5) Hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin
sosyal durumlarına uygun normal geçimlerini sağlayacak servete sahip olması .
6) Yol güvenliği olmak .
HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR :
1) Umrenin belirli bir vakti yoktur haccın vardır.
2) Umrenin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur haccın vardır.
3) Umrede şeytan taşlama yoktur hacda vardır .
4) Hac farzdır umre sünnettir .
ŞEYTAN TAŞLAMANIN SEMBOLİK ANLAMI :
Şeytana, nefsine ve Allah’ın dışındaki bütün sistemlere savaş açarak onlarla mücadele
etmek,
SAY’IN SEMBOLİK ANLAMI :
Hz. Hacer’in oğlu İsmail için gösterdiği Safa ve Merve arasında su bulma gayreti .
İHRAM GİYİNME’NİN SEMBOLİK ALANI :
Dünyalık giysilerden sıyrılmak, dünyadaki bütün rütbe ve makamları geride bırakıp Allah’ın
huzurunda herkesin eşit olduğu duygusunu yaşatmak,
TAVAFIN SEMBOLİK ALANI :
Evrende atomun çevresindeki elektronlardan uzaydaki gezegen ve yıldızlara kadar her
şey bir dönüş içindedir. İnsanlar kabenin çekim gücüyle etrafında dönerken ben yoğum biz
varız duygusunu yaşar.
VAKFENİN SEMBOLİK ALANI :
Ahirette Mahşer yerinde bekleyişi canlandırır.
HACCIN FAYDALARI :
1) Müslümanlar arası birlik beraberliği artırır.
2) Günahların affına sebep olur.
3) Ahiret hayatının bir provasıdır,.
4) İnsanları Allah katında eşit olduğu duygusunu güçlendirir,
5) Farklı insanların kültürlerini öğrenirler.

ZEKAT KİMLERE FARZDIR :
Ergenlik çağına erişmiş akli dengesi yerinde olan nisap miktarı kadar parası yada malı
olan müslümanlar zekat vermekle yükümlüdür.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR , KİMLERE VERİLMEZ :
Fakirlere , miskinlere , borçlulara , yolculara , Allah yolundakilere verilir.
Anneye , babaya babaanneye , anneanneye , çocuklara , torunlara , zenginlere verilmez.
ZEKATIN FAYDALARI :
1) Toplumda birlik beraber ve kardeşlik artar.
2) Toplumda insanlar arasındaki gelir farkı azalır
3) Dünyaya ve mala karşı hırsı engeller
4) Cimriliği önler.
ZEKAT VE SADAKA ARASINDAKİ FARKLAR :
-Zekat zorunludur sadaka değil .
-Zekat farzdır sadaka sünnet.
-Sadakanın alanı zekata göre daha geniştir, tebessüm de sadakadır,
-Sadaka vermek için zengin olmak gerekmez.
ZEKAT VE SADAKA VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ :
-İnsanların onurunu gururunu kırmamaya.
DİNİ SORUMLULUĞUN ÖN ŞARTI NEDİR?
Akıl
KURAN NİÇİN AKLIMIZI KULLUNMAMIZI İSTER?
Aklımızı kullanmak herhangi bir sorunu akıl ile çözmek demektir. Kuranı yaşayabilmemiz
için anlamamız gerekir sadece akıl ile olur.
KURANA GÖRE BİLGİ EDİNME YOLLARI:
-

Akıl
Vahiy
Duyu Organları.

DOĞRU BİLGİNİN ÖNEMİ:
İslam dini temel olarak doğru bilginin peşindedir. Çünkü doğru olan her bilgi hakkı
gösteren bir ışıktır.
Ayet= Gökyüzünde kanat çarpan kuşları görmüyorlar mı onları rahmandan başkası onda
tutmuyor.
İÇKİ VE KUMARIN ÇİRKİNLİĞİ:
Ayet= ““Ey iman edenler şarap alkol… pisliktir. Şeytan işidir uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”
Maide/90

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAN NASIL BAŞLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Özenti
Arkadaş çevresi
Merak
Bilgisizlik
Aile ortamı.

YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ:
1) Diyanet Vakfı
2) Milli Eğitim Vakfı
3) Çocuk esirgeme kurumu
4) Kızılay
5) Sivil dernekler
HZ. MUHAMMED (s.a.s) İNSANLARA DEĞER VERİRDİ:



Kendisiyle konuşmak isteyenleri reddetmezdi
Oturuşuna dikkat ederdi.

HZ. MUHAMMED (s.a.s) DANIŞARAK İŞ YAPARDI:



Çeşitli sorunlara çözüm bulmak için danışırdı.
Danışmadan bile karar vermezdi.

AYETEL KÜRSİDE GEÇEN ALLAHIN ÖZELLİKLERİ:
- Bir ve tek olduğundan
- Unutmaz ve uyku tutmaz olduğundan
- Yerler ve gökler O’na aittir
- O kullarını korur ve gözetir
- Yerleri ve gökleri korumak O’na zor gelmez
DANIŞMA:
1- İstişare etme
2- Görüş alma
3- Müracat etme
ÜSVE-İ HASENE:
 Güzel bir örnek anlamına gelir.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN NASIL KURTULURUZ:
1)
2)
3)
4)
5)

Devlet gençler için vakit geçireceği sosyal tesisler açmalı,
Aile çocuğunu sevmeli onunla ilgilenmeli,
Medya bu konuda doğru ve uyarıcı bilgiler vermeli,
Birey doğru arkadaşlar seçmelidir.
Birey kötü şeylere ilgi ve merak duymamalıdır.

KUL HAKKI:
1) Kamu mallına zarar vermek,
2) İşverenin işçiye hakkını vermemesi
3) Birinin gıybetini yapmak
4) Okuldaki eşyalara zarar vermekte kul hakkı
5) Oyunda hile yapmak

DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?
Evrensel dünya çapında bütün insanlığı ilgilendiren olay , konu vb şeylerdir. Geniş anlamıyla
evrensel denildiğinde insanlık tarihi boyunca her dönemde bütün insanları ilgilendirmiş olan
konulardır.
Din kavramı insanlık tarihiyle yaşıttır. Tarihte din kadar süreklilik gösteren başka bir kavram
bulmak oldukça zordur. Din en ilkel toplumda en gelişmişine kadar her toplumda var
olmuştur. Bu da dinin evrensel evrensel bir gerçeklik olduğunun önemli bir göstergesidir.
HİNDUZM’ İN ÖZELLİKLERİ:
1- Hinduzm’in kutsal günü yoktur.
2- Çok tanrılı bir dindir
3- Kutsal kitabi vedalardır
4- Milli bir dindir
5- Kurucusu bilinmemektedir
BUDİZM’İN ÖZELLİKLERİ:
1- Belli bir tanrı yoktur. Buda daha sonra putlaştırılmıştır.
2- Kurucusu Buda’dır
3- Evrensel bir dindir
4- Kutsal kitabı Tripitaka
5- Sekiz dilimli yolu takip edip Nirvana’ya ulaşmak önemlidir.

