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1. Hülya:   İnsan için vazgeçilmez değerlerden 
birisi de yardımlaşmadır. Yardıma 
muhtaç olmadan yaşamak neredeyse 
imkânsızdır.

Leyla:   İnsanın, doğumundan ölümüne kadar 
hayatını huzurlu ve mutlu bir şekilde 
sürdürebilmesi yardımlaşma ile müm-
kündür.

Zeynep:   Bireyin hayatta tek başına dik durması, 
kimsenin yardımına ihtiyaç duymaması, 
her işini kendisi görüp başkasından yar-
dım istememesi yardımlaşmanın gerek-
siz oluşuna bir delildir.

Nisa:   Toplumdaki bireyler her zaman birbiri-
ne ihtiyaç duyar. Fabrika sahibi işlerinin 
düzenli bir şekilde yapılması için işçiye, 
öğrenci başarılı bir eğitim hayatı yaşa-
ması için öğretmene ihtiyaç duyar.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylemi 
İslam’daki yardımlaşma ve dayanışma konu-
sunda yanlış bir yargı içermektedir?

A) Hülya B) Leyla  C) Zeynep D) Nisa

2. Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, 
yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurla-
ra, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürri-
yetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlula-
ra, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. 
Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. 

(Tevbe suresi, 60.ayet)

Banu öğretmen derste yukarıdaki ayeti tahtaya 
yazmış ve öğrencilerinden ayet hakkında yorum-
lar yapmasını istemiştir. 

Işıl:  Zekat, farz bir ibadettir.

Damla:   Ayet, zekatın kimlere verileceğini beyan 
etmektedir.

Emek:   Allah her şeyi bilendir.

Sude:   Yoksullara zekat vermek diğer gruplara 
zekat vermekten daha önceliklidir.

Öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu 
yorum ayetten çıkarılamaz?

A) Işıl B) Damla 

C) Sude D) Emek

3.   Bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.), ‘Ey Allah’ın 
Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ diye sordu. 
Hz. Peygamber, ‘Sağlıklıyken ve fakirlik endi-
şesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken 
sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesi-
ni yaşadığın ana kadar erteleme…’ buyurdu. 

(Buhârî, Vesâyâ, 7)

  Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kulla-
rından tevbeleri kabul edecek ve  sadakaları 
alacak olan O’dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul 
eden, esirgeyen O’dur . 

(Tevbe Suresi, 104. ayet)

Yukarıda verilen hadis ve ayette öne çıkan 
ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekat B) Sadaka 

C) Tevekkül D) Emek

4. Allah’a ve Resûlü’ne iman edin. Sizi, üzerinde 
tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden 
iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere 
büyük mükâfat vardır.” 

(Hadîd suresi, 7.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 (...) Allah rızası için yapılmayan harcamaların bir 
ödülü yoktur.

 (...) İman sadece Allah’a yapılır.

 (...)  Gerekli görülen yerlerde infak yapılması gere-
kir.

 (...)  Allah rızası için harcama yapmak büyük ecir 
kazandırır.

ifadelerin doğru / yanlış sıralaması nasıl olma-
lıdır?

A) D - Y - D - D B) D - D - D - D 

C) D - Y - D - Y D) D - D - D - Y
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5. (I) Sadaka ibadetini yerine getiren bir Müslüman 
yapmış olduğu iyilik sebebiyle vicdan olarak bir 
rahatlık hisseder. (II) Zira sadaka ibadeti ile bir baş-
kasının sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmuş-
tur. (III) Sadaka ibadeti aynı zamanda fertleri birbi-
rine bağlar. (IV) Toplumun bir arada tutulmasına, 
parçalanmamasına vesile olur.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümle-
lerin hangisinde sadakanın bireysel kazanımı-
na değinilmiştir?

A) I B) II  C) III D) IV 

6. 
İNFAK

I. Kişinin yapmış oldu-
ğu maddi-manevi her 
türlü yardımdır.

III. Maddi ve manevi 
yardımlardan sadece 
maddi olanını kapsar.

II. Allah rızası gözetilir.
IV. Vakıf yapmak sada-
kanın maddi bölümü 
arasında değerlendirilir.

SADAKA

İnfak ve sadaka başlıkları altında verilen 
bilgilerden hangileri birbirleri ile yer değiştir-
diği zaman başlıklar altında doğru bilgiler sıra-
lanmış olur?

A) II - III B) I - III  C) II - IV  D) I - IV

7. I. Nisab değerinden 
daha az mala sahip 
olan kimseler

i. Zekat Memurları

II. İslam’ın yayılması 
için uğraşan kimseler

ii. Allah Yolunda Olanlar

III. Hiçbir malı 
bulunmayan ve geliri 
olmayan kimseler

iii. Fakirler

IV. Devlet adına zekat 
toplamak ile görevli 
olan bireyler

iv. Düşkün

Yukarıdaki tabloda verilen tanımlar ile kav-
ramların doğru eşleştirilmesi hangi şıkta yer 
almaktadır?

I II III IV

A) i ii iii iv

B) iii iv ii i

C) iii ii iv i

D) iv ii i İii

8. 

Selma: 
Altın = % 2.5 ‘tir.

Ayhan: 
Koyun = Birinci nisap 

oranı 50 tane koyundur.

Beril: 
Gümüş = 1/ 40’tır.

Sibel:
 Madenler = %20 dir.

Yukarıdaki bilgilere göre;

 I. Selma, zekat hakkında doğru bilgi söylemiştir.

 II. Ayhan, zekat hakkında doğru bilgi söylemiştir.

 III. Beril, zekat hakkında yanlış bilgi söylemiştir.

 IV. Sibel, zekat hakkında doğru bilgi söylemiştir.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) I ve IV B) II ve III 

C) III ve IV D) II ve IV

9.  

Oruç ibadeti Allah’ın bize vermiş olduğu sağlık 
nimete bir şükür ifadesi olduğu gibi zekat ibade-
ti de Yüce Allah’ın bize vermiş olduğu ekonomik 
nimetlere şükrün ifadesidir. Bir malın şükrü ancak 
o maldan zekat, sadaka verilmesi ya da infakta 
bulunulması ile gerçekleşir. Zekat ve sadaka iba-
detini yerine getiren bir Müslüman aynı zamanda 
içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının bir kısmı-
nın görülmesine yardım etmiş olur. Bu sebeple 
zekat ve sadaka gibi ibadetlerin toplumsal yardım-
laşmaya büyük bir katkısı vardır.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki öğrencilerden 
hangisinin söylemi çıkarılamaz?

A) Fatma:   Zekât, malın şükrünü ifade eder.

B) Ali:   Zekât ve sadaka ibadeti ile toplumdaki 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmiş 
olunur. 

C) Ebubekir:   Zekât, İslam’ın farz kıldığı ekonomik yönü 
olan bir ibadettir. 

D) Osman:   Toplumsal yardımlaşmayı temin eden 
ibadetlerden birisi de sadakadır.
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1. 

I. İslam ibadetinin yardımlaşma ve dayanışma 
alanında getirmiş olduğu ibadetler ve bu iba-
detlerin hükümleri birbirinden farklıdır. II. Bu 
ibadetler içerisinde zekât farz, sadaka-i fitre 
sünnettir. III. Zekâtın farz oluşu Kuran’ı Kerim 
ayetleri ile sabittir. IV. Müslümanların bu ibadet-
leri yerine getirirken dikkat etmesi gereken bazı 
davranışlar vardır. V. Bu davranışların başında 
ise karşı tarafı rencide etmemek, yapılan iyiliği 
başa kakmamak ve Allah’tan sevap ummamak 
gelir. VI. İbadetlerimizi kulluk şuuru içerisinde 
yerine getirilmeli ve riyâdan kaçınmalıyız.

Yukarıdaki paragrafın numaralandırılmış cüm-
lelerin hangilerinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) I - VI B) III - IV 

C) II - V D) II - VI

2. 

Zekât ibadetinin tam anlamıyla yerine getirilme-
si için yine İslam tarafından özellikleri belirlenen 
kimselere zekatın verilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda bir kimse dedeye, anneye, babaya, ….., 
zekât veremez.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere metnin 
anlamına uygun olacak şekilde aşağıdakiler-
den hangisinin yazılması gerekir?

A) amcaya B) kardeşe

C) toruna  D) teyzeye

3. İslamiyet’in sıklıkla vurgu yaptığı yardımlaşma ve 
dayanışma olgusu toplumumuzda çok derin bir 
şekilde yer edinmiştir. Bu bağlamda pek çok ata-
sözü ya da deyimler söylenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metne 
örnek olamaz?

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

B) Yalnız taş duvar olmaz.

C) Ağaç yaprağıyla gürler gibi.

D) Armut piş ağzıma düş.

4. Sanal âlemde yaşamaktan büyük haz duyan 
bizler artık toplumun sorunları, sıkıntıla-
rı, ihtiyaçları hakkında yeteri kadar gerekli 
sorumlulukları üstlenmez olduk. Kim nerede, 
nasıl bir sıkıntı ve elem içinde olduğu bizi 
ilgilendirmez oldu. Kişisel dünyamızda ilan 
ettiğimiz hükümdarlığımızda artık tek ilgi 
noktası kendimiz olduk. Hasta bebeği olan 
yan komşumuzun tedavi masraflarına gücü-
nün yetip yetmediği, Afrika’nın zor şartları 
altında bir de kıtlık ile mücadele eden kim-
selerin yaşadıkları zor anları  yüreklerimizi 
titretmez oldu. Borç istemek için kapımıza 
gelen arkadaşımızı bile artık telefon rehbe-
rinden bir daha aramasın diye engelleyecek 
kadar ahlaki çöküntüye gittik. “Komşusu aç 
iken tok yatan bizden değildir” nebevi uya-
rısını sinelerimizden sildik. Haliyle kendimiz 
de mutsuz, huzursuz bir yaşamın girdabına 
sürüklendik. 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki değerlerden 
hangisinin yitirildiğini anlaşılmaktadır?

A) Adalet    B) Yardımlaşma 

C) İhlas    D) İstişare

5. Salih, “Dayanışma ve fedakârlığın olduğu bir birey 
ve toplumda hangi kötü huy ve davranışlar görül-
mez?” konusunda bir araştırma yapmaktadır.

Buna göre Salih aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşamaz?

A) Toplumdaki ekonomik dengesizlikler önlenir. 

B) Bireyin cimrilik hastalığından uzak durmasına vesile 
olur.

C) Toplumda ayrıcalıklı ve üstün bir makama sahip ola-
rak bencillik duygusuna kapılır.  

D) Huzur ve mutluluğun sadece para ile olmayıp bilakis 
fedakarlık da kişiyi mutlu eder.

 TEST – 2
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6. I.    II.  

III.    IV. 

Rakamlardaki görseller hakkında;

İdris:  II numaralı görseldeki hayvanların zekat 
ölçüsü şöyledir: Kişinin kırk koyunu varsa 
zekat olarak bir koyun; seksen koyunu var-
sa zekat olarak iki koyun vermesi gerekir.

İshak:  III numaralı görseldeki eşyanın zekât oranı 
sabit olup miktarı her zaman 1/40’tır.

Yakup:  I numaralı görseldeki hayvanların birin-
ci zekât oranı otuz olup, otuz büyük baş 
hayvana sahip olan birisinin bir yaşında bir 
buzağı vermesi gerekir.

Yusuf:  IV numaralı görseldeki hayvanların birinci 
nisap oranı beş devede bir koyun ya da 
keçinin zekât olarak verilmesidir.

açıklamalarda bulunan öğrencilerden hangile-
ri yanlış bilgi vermiştir?

A) İdris - İshak B) İshak - Yakup 

C) Yakup - Yusuf D) İdris - Yakup

7.  

I. Yardımlaşmanın diğer bir türü de vakıflardır. II. 
Ecdadımız tarih boyunca insanların faydalanacağı 
pek çok vakıflar meydana getirmişlerdir. III. Sada-
ka taşları, han ve hamamlar, kitaplar, para yardımı, 
camiler vs. bu vakıflar arasında değerlendirilir. IV.  
Bu vakıflar ile gelecek kuşaklar da pek çok ihtiyaç-
larını giderebilmişlerdir.

Verilen metnin numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) I B) II  C) III D) IV

8. 
Toplumu bir araya getiren fertlerin üzerine 
düşen sorumluluklardan bir kısmı toplumu bir-
birine bağlayan özelliklere sahiptir. Bu sorum-
lulukların başında ise yardıma muhtaç olan bir 
kimsenin yardımına koşmak, sıkıntısı olanın 
sıkıntısının giderilmesine çalışmak, derdi olana 
derman olmak için çabalamak gelir. Bir kimse kar-
deşinin yardımında olduğu sürece Allah (c.c.) da 
o kimsenin yanında olur. Onun sıkıntısını gidere-
cek, zor anlarında yardımcı olacak kimseleri ken-
disi ile buluşturur. Kişi, bir başkası için yardımda 
bulunmasının karşılığını sadece bu dünyada 
değil ahirette de görecektir. Kıyamet günün zor 
ve bunalımlı durumlarında Allah (c.c.) o kimseye 
yardım edip huzura kavuşturacaktır. Bu bağlam-
da Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

……………………………………………….

Yukarıdaki metin boş bırakılan yerine aşağıda-
ki hadislerden hangisi getirilse anlam bütünlü-
ğü sağlanmış olur?

A) “Kim Allah için sever, Allah için buğz (nefret) eder, 
Allah için verir ve Allah için mâni (engel) olursa, imanı 
kemale ermiştir.”          (Ebû Dâvûd, Sünnet 16.) 

B) “Kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah 
(c.c.) da kulunun yardımcısıdır.”

 (Tirmizî, Hudûd 3). 

C) Allah, affeden (bağışlayan) bir kulunun ancak şerefini 
artırır.”                (Müslim, Birr 69) 

D) “Güzel söz sadakadır..”                  (Buhari, Cihad 128)

9. 

Dünyada güzel bir yaşam için gerekli olan 
şeylerin başında Allah’ın bize vermiş olduğu 
maddi ve manevi nimetler gelir. Bazı ibadet-
ler bu nimetlere karşı bir şükür ifade anlamı-
nı taşır. …………. ibadeti de Allah’ın bizlere 
vermiş olduğu para, ticaret vs. gibi malî iba-
detlere karşı bir şükürdür. 

Metinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekat   B) Namaz 

C) İlim   D) Oruç
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1. Kişinin zekat ibadetinden sorumlu olabilmesi için 
kendisinde olması gereken şartların yanında zekat 
olarak verilecek malda da bulunması gereken bir 
takım şartlar vardır. Bu sebeple ………………. vs. 
mallardan zekat verilmez.

Zekat hakkında verilen metinde noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisinin yazılmaması gere-
kir?

A) Oturulan ev   B) Eğitim giderleri 

C) Ulaşım masrafları D) Kazanılan para

2. Murat:  Zekat verecek kişinin bedenen sağlıklı 
olması şarttır.

Meryem:  Zekatı verirken yakın çevremizden baş-
lamamız daha doğrudur.

Hakan:  Altın ve gümüşten %25 oranında zekat 
verilirken, toprak ürünlerinden duruma 
göre %10 ya da %20 oranında zekat 
verilir.

Hande:  Zekatın kelime anlamı artma, çoğalma 
ve bereket gibi anlamlara gelmektedir.

Zekat hakkında pano hazırlayan öğrencilerden 
hangilerinin çalışmalarının panoya alınmama-
sı gerekir?

A) Murat-Meryem

B) Murat-Hakan 

C) Hakan-Hande

D) Meryem-Hande

3. “Kesintisiz ve sürekli olan” gibi anlamlara gelen 
sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da sevap 
elde etmesini sağlayan önemli bir yardımlaşma 
aracıdır.

Aşağıdakilerden hangisi metindeki kavrama 
örnek olarak gösterilemez?

A) Hayırlı bir evlat

B) Faydalanılan bir ilim 

C) Yolunu kaybetmiş birine yol göstermek

D) Kütüphane inşa etmek

4. 
Müslümanlar, mallarını Allah rızası için muhtaç 
olan kimselere harcamalarına karşılık Allah da 
onlara, yapmış oldukları yardımların mükâfatını 
kat kat olarak verecektir. Zira Allah için yapılan 
her bir yardım Allah katında büyük bir öneme 
sahiptir. Her bir infakın ecri fazlasıyla görüle-
cektir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
ana düşüncesine örnek olabilir?

A) Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirleri-
ne yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemlik-
lerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 

(Araf suresi, 36.ayet)

B) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi 
başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir 
tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, 
lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” 

(Bakara suresi, 261.ayet) 

C) (Kıyamet günü) Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğru-
lara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onla-
ra içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları 
cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da 
Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. 

(Maide suresi, 119.ayet)

D) “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini 
her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadı-
lar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler 
ve büyük bir kibir gösterdiler.” 

(Nuh suresi, 7.ayet)

5. 
I. Meryem’in ödevin ne olduğunu soran arka-

daşına ödevi söylemesi

II. Musa’nın gelen misafirlere “Hoş geldiniz” 
demesi

III. Ticaret yapan Ali’nin kazancının bir miktarı-
nı fakirlere dağıtması

IV. Mehmet’in, komşunun cenazesi sebebi ile 
taziyede bulunması

Yukarıdaki kazanımlardan hangisi konusu 
bakımından diğer üçünden farklıdır?

A) I  B) II  C) III  D) IV

 TEST – 3
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6. Her ne kadar bazı kişiler ve kurumlar toplumun 
yardımlaşma hassasiyetini kötüye kullanmış olsa-
lar da yardımlaşma erdeminden  uzak durmamız 
doğru olmaz. Zira bizler, yardımlaşma ve daya-
nışmadan uzak durduğumuz müddetçe yardıma 
ihtiyacı olan asıl kimselere yardım etmekten uzak 
durmuş olacağız. Yardımlaşma konusunda bize 
düşen temel görev muhtaçları aramak ve yardımı 
yerli yerinde yapmaya çalışmaktır. 

Metinden çıkarılması gereken mesajlardan biri 
aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Yardımlaşma olgusunu kötüye kullanmaktan uzak 
durmak gerekir.

B) Yardımları sadece yardım kuruluşlarına vermek 
gerekir. 

C) Yardım ederken dikkatli olunması gerekir.

D) Muhtaçlara yardım edilmemesinin bir sebebi de yar-
dımlaşmanın suistimal edilmesidir.

7. 

Müslümanlar, Allah’a inanmanın ve O’na kulluk 
etmenin yanında yaratılanlara merhamet ve şefkat 
göstermektedirler. Yaratılanı Yaratan’dan dolayı 
seven Müslümanlar yardıma muhtaç her bir varlı-
ğa karşı gerekli ilgi ve alakayı göstermekten kaçın-
mazlar. Yardım olgusunu sadece insanlar ile sınır-
lamayıp evrendeki her bir varlığı kuşatacak şekilde 
yardım etme faaliyeti içinde bulunurlar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin 
ana düşüncesine örnek olarak gösterilemez?

A) Yaz günü kuşlar su ihtiyaçlarını gidersinler  diye cam 
köşesine su kapları koymak 

B) Rüzgarlı günlerde kuşların sığınması için ağaçlara 
tahtadan yapılmış yuvalar asmak 

C) Müslümanların toplanıp beraber namaz kılmaları 
için camiler inşa etmek 

D) Sokak köpekleri aç kalmasın diye belli başlı yerlere 
mamalar bırakmak

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi şartlarını taşıyan 
Müslümanlara zekâtın Allah’ın bir emri oldu-
ğunu ifade etmemektedir?

A) Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler 
yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dos-
doğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sade-
ce bize ibadet eden kimselerdi. 

(Enbiya suresi, 73.ayet)

B) Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve 
dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız 
İbrahim’in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce 
hem de bu Kuran’da müslüman diye isimlendirdi ki, 
Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insan-
lara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru 
kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın. O sizin sahibiniz-
dir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!  

(Hac suresi, 78.ayet) 

C) (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği 
Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa 
onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa 
tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. 
Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı 
tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık 
Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. 

(Bakara suresi, 185. ayet)  

D) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için 
her ne iyilik yapmış olursanız, Allah (indinde) katında 
onu bulursunuz. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarını-
zı görür.         (Bakara suresi, 110.ayet)

9. Yardımlaşma ve dayanışma konusunda İslam’ın 
emrettiği ya da tavsiye ettiği pek çok hüküm var-
dır. Bunlar arasında farz olmayan, Allah (c.c.) rızası 
için yapılan, her türlü maddi ve manevi yardımı 
kuşatan ………. ibadeti vardır. 

Metinde noktalı yere getirilmesi gereken kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) zekat   B) sadaka 

C) fitre   D) infak
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1.  

İslam, birbirini seven, birbirine destek olan, sırt 
çevirmeyen, zor durumlarda başkasının yardımına 
koşan fertlerden oluşmuş bir toplumun oluşma-
sını ister. Yardımlaşamaya engel olan bir bireyin 
davranışının İslam tarafından şiddetle kınanması-
nın sebebi hem kendisine hem de topluma vermiş 
olduğu zarardan ve de Allah’ın emrine karşı gelmiş 
olmasından dolayıdır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yukarıdaki 
metnin mesajlarını destekleyen anlam bulun-
maktadır?

A) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydın-
lığı var eden Allah’a aittir. Böyleyken inkar edenler, 
başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. 

(En’am suresi, 1.ayet) 

B) Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) 
dönmezler. 

(Bakara suresi, 18.ayet) 

C) Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (içe-
riğini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay (hisse) ayırı-
yorlar. Allah’a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz 
şeylerden kesinlikle sorguya çekileceksiniz. 

(Nahl suresi, 56.ayet) 

D) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını 
ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yapar-
lar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 

(Maun suresi, 4-5-6-7.ayetler)

2. “………” : Temelinde gösteriş yapma eğilimi yat-
maktadır. Özellikle dinî konularda bir kimsenin 
kendisinde olmayan bir davranışı varmış gibi gös-
termesi ve yapmış olduğu maddi-manevi ameller 
karşısında çıkar hedeflemesini içeren kavramdır.

Tanımı yapılan kavram ve ona örnek olan ayet 
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Riya/Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve 
kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yüklene-
ceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıya-
met günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir. 

(Ankebut suresi, 13.ayet)

B) Mâûn / Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme 
özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık. 

(Sâd suresi, 46.ayet)

C) Tevhid /De ki: “O Allah (c.c.) tektir.”  (İhlas suresi, 1.ayet) 

D) Riya/“Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe 
inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse 
gibi, başa kakmak ve gönül yıkmak suretiyle  hayırla-
rınızı boşa çıkarmayın. Böylelerinin durumu, üzerin-
de biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağ-
nak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz 
kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından 
hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kâfirleri doğru yola 
iletmez.” 

(Bakara suresi, 264.ayet)

3. 

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerin-
den ve rızık olarak yerden size çıkardıkları-
mızdan hayra harcayın. Size verilse, gözü-
nüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, 
hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki 
Allah zengindir, övgüye lâyıktır. 

(Bakara suresi, 267.ayet)

Ayete göre;

 I. Altı çizili kelimede “infak” kavramı ön plandadır.

 II. Kuran-ı Kerim, iman edenlerden kendilerine 
rızık olarak verilenlerden harcama yapmalarını 
istemiştir.

 III. Kişi, yardım yaparken sevmediği, değer verme-
diği şeyleri vermekten sakınmalıdır.

 IV. Allah (c.c.), yardım etmeyenlerin felah bulma-
yacağını beyan etmiştir.

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II  C) III D) IV

 TEST – 4
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4. Toplumsal barış, huzur ve dayanışma için vazge-
çilmez olgudur yardımlaşma. Hayatın her sahne-
sinde kendisine ihtiyaç duyulan, olmadığı zaman 
büyük kederlerin ve üzüntülerin meydana geldiği 
bir değerdir yardımlaşma. Sadece mali yönü olma-
yan, manevi olarak da gerçekleştirilen bir değerdir. 
Selam verene mukabelede bulunmak, yol sorana 
yardımcı olmak gibi. Yardımlaşma sadece iyiliği 
içeren konularda olmaz. Müslüman, toplumu fela-
kete sürükleyen olumsuz durumlara engel olarak 
da yardım etmiş olur. Zalime “dur” diyerek, İslam’ın 
yasakladığı şeylere mani olarak da yardım etmiş 
olur. Kısaca iyiliği yaymak, kötülüğe engel olmak 
da bir yardımdır aslında.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metnin ana 
düşüncesini desteklemektedir?

A) Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defa-
sında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. 

(Enfal suresi, 56.ayet)

B) Allah,  faiz  malını mahveder, sadakaları ise artırır 
(bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü 
sevmez.          (Bakara suresi, 276.ayet) 

C) “İyilik ve takva hususunda yardımlasın, günah ve 
düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan kor-
kun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” 

(Maide suresi, 2.ayet) 

D) Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yeme-
yin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa ere-
siniz.    (Al-i İmran suresi, 130.ayet)

5. Aysel:   Lokantada en çok sevdiğim tatlıyı yer-
ken arkadaşım yanıma geldi. Tatlımın 
bir kısmını onunla paylaştım.

Ece:   O koltuk takımını vermekle kurtuldum. 
Zira modası geçmişti.

Gülhan:   Ayakkabımı komşumun oğluna verdim. 
Çok eskimişti. Hoşuma gitmiyordu.

Abdullah:   Diğer kalemi daha çok kullanıyordum. 
Onu pek sevmiyordum. Sıra arkadaşı-
ma verdim.

Öğrencilerden hangisi “Sevdiğiniz şeylerden 
Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hak-
kıyla bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.) ayetine 
uygun davranış göstermiştir?

A) Aysel  B) Abdullah  C) Gülhan D) Ece

6.  I. Yardımlaşmaya öncelikle yakın çevremizden 
başlamamız gerekir. 

 II. Yardımlaşma, sadece maddi gücü yerinde olan 
insanların yerine getirdiği önemli bir olgudur.

 III. Sadaka taşları, ecdadımızın yardımlaşmaya 
verdiği önemi göstermektedir.

 IV. İnfak, yardımlaşmanın bir farklı türüdür.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlış 
bilgi içermektedir?

A) I B) II  C) III D) IV

7. Günden güne değerlerimizi yitirmeye başladık. 
Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bölünmemizi 
engelleyen bağlarımızı kopardık. Muhtaçlara, zor-
da kalanlara yardım elimizi uzatmaz olduk. Kim 
nerede nasıl bir sıkıntı içinde olduğu bizi ilgilen-
dirmez oldu. Bireysel yaşantımızda hayatımızı tatlı 
yaşarken elem ve acı içinde kıvranan komşumu-
zun hayatı pek de alakadar etmez olmuş bizi. 

Metinde anlatılan durum aşağıdaki ayet ya da 
hadislerden hangisinin istediği değere zıttır?

A) Her iyilik bir sadakadır.                    (Buhârî, Edeb, 33)

B) Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine mer-
hamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin 
organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandı-
ğında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle 
bu acıya ortak olur.”                        (Müslim, Birr, 66) 

 C) Râsûlüm, şöyle de: Ey mülkün sahibi Allahım! Sen 
dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü 
çeker alırsın; dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil 
edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her 
şeye kadirsin.    (Al-i İmran suresi, 26.ayet) 

D) Onların mallarında dilencinin ve (iffetinden dolayı 
durumunu açıklamayan) yoksulun bir hakkı vardır. 

(Zariyat suresi, 19. ayet) 
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8. 

Akıl

Ergenlik 

Çağı

?

Nisap miktarı mala 
sahip olma

Zekat ibadetinden sorumlu olmak için gerekli 
olan şartların doğru olarak gösterilmesi için 
soru işareti olan yere yazılması gereken aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İslam inancı

B) Hapiste olmamak  

C) Sağlık durumunun yerinde olması

D) 20 yaşından büyük olmak

9. 
Maun suresinde iki farklı insan tasvir edil-
mektedir. Bunlardan biri Allah’ın nimet-
lerini ve hesap günü olan ahiret gününü 
yalanlayan kimsedir. Diğeri ise……

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden 
hangisi ile tamamlanması gerekir?

A) Orucu tutmayan kimse.

 B) Ailesine kötü davranan evlat.

C) Hz. Muhammed’e karşı gelen müşrikler.

D) Amellerini gösteriş için yapan kimse.

10. Hz. Şuayb (a.s.) ……... halkına gönderilmiş bir pey-
gamberdir. O’nun kavmi ………. konusunda yol-
dan çıkmış bir kavimdi.

Yukarıda noktalı yerlere sırası ile getirilmesi 
gereken bilgiler hangi şıkta doğru olarak veril-
miştir?

A) Medyen - Doğruluk ve Dürüstlük 

B) Firavun - Doğruluk ve Dürüstlük 

C) Medyen - Cesaret  

D) Nemrut - Emanet

11. Ahmet:   Kişinin temel ihtiyaçlarının dışında 85 
gram altın ya da buna eş değer bir para 
birimine sahip olmasıdır.

Ali:  Kişinin temel ihtiyaçları ile beraber 85 
gram altın ya da buna eş değer bir eşyaya 
sahip olmasıdır.

Leman:   Kişinin borucunun dışında olan ancak asli 
ihtiyaçları ile beraber 85 gram altın ya da 
buna eş değer para birimine sahip olma-
sıdır.

Emin:   Kişinin borçlarının dışınında 8,5 gram altı-
na ya da buna eş değer bir para birimine 
sahip olmasıdır.

“Nisap nedir?” sorusuna öğrencilerden hangisi 
doğru cevap vermiştir?

A) Ahmet B) Ali

C) Leman D) Emin

 TEST – 4
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1. Aydın öğretmen :  Sadaka ne zaman verilir?

Ali:   Ramazan bayramından önce 
verilir.

Aydın öğretmen:   Fıtır sadakasının miktarı hangi 
kurum tarafından belirlenir?

Mehmet:   Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından belirlenir.

Aydın öğretmen:   Fıtır sadakasının hükmü nedir?

Bilal:   Fıtır sadakasının hükmü vacip 
kadar değerli olan bir sünnettir

Aydın öğretmen:  Fıtır sadakasının diğer bir ismi 
nedir?

Şükrü: Fıtır sadakasının diğer bir ismi de fitredir.

Öğretmen - öğrenci diyaloglarında hangi öğren-
ciler sorulara yanlış cevap vermiştir?

A) Ali-Mehmet B) Bilal-Şükrü

C) Mehmet-Şükrü D) Ali-Bilal

2.  

Osmanlı Devleti, hayatın her alanında gerekli 
inceliği göstermiş bir devlettir. Topluma faydalı 
olmanın gereklerinden birisi olarak sadece insana 
yardımı öncelememiş, tüm varlıklara karşı gerekli 
merhamet ve şefkati göstermiştir. Bu davranışın 
bir yansıması da “Kuş Evleri”nde görülür. Bu evler 
inşa edilirken rüzgârın geliş yönü, güneşin vurma 
açısı dahi hesaplanmıştır. Kuşlar bu yuvalar saye-
sinde hem yırtıcı hayvanlardan hem de yuvasız 
kalmaktan korunmuş oluyordu.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenemez?

A) Yardım etmek, sadece insana dönük yüzü olan bir 
erdem değildir.

B) Osmanlı Devleti’nde en çok inşa edilen yapı “Kuş 
Evleri”dir. 

C) Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim, Yaratan’dan ötü-
rürü” sözü, metnin ana düşüncesini yansıtır.

D) Yapılan eserler birer sadaka-i cariye örneğidir.

3. 

Allah’ın (c.c.) en önemli sıfatlarından birisi de 
merhamettir. Kuran’da Allah ve Rab isimlerinden 
sonra en çok Rahmân ve Rahîm sıfatları anılır. 
Merhamet aynı zamanda müminlerin de temel 
özelliklerindendir. Kuran’ı Kerim, inanan kimsele-
rin merhamet sahibi olduğunu, birbirlerine karşı 
merhametli muamelede bulunduklarını şu ayeti 
ile belirtmiştir: “…………………………..”

Metinde noktalı yere anlam bütünlüğü sağ-
lanması için aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
yazılması gerekir?

A) Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar 
olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleri-
dir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O’ndan 
razı (hoşnut, memnun) kalmışlardır. İşte bu, Rabbin-
den ‘içi titreyerek korku duyan kimse’ içindir. 

(Beyyine suresi, 8.ayet) 

B) Hiçbir peygambere, emanete ihanet etmek yaraş-
maz. Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiği 
şeyle gelir. Sonra her bir nefis ne kazandıysa, (ona) 
eksiksiz (tastamam) olarak ödenir. Onlar haksızlığa 
uğratılmazlar.   (Al-i İmran suresi, 161.ayet)

C) Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber 
olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da 
merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, 
Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. 
Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte 
bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumları-
dır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalın-
laşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna 
giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle 
inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve 
dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel 
işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaat 
etmiştir.                 (Fetih suresi, 29.ayet)

D) Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsice tuzakla-
rını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten 
Allah (c.c.), hain ve nankör olan kimseyi sevmez. 

( Hac suresi, 38.ayet)



41

ZEKAT VE SADAKA

4.  

1996 yılının Haziran ayıydı. Bulgaristan’dan göç 
eden Müslüman Türkler, Bursa’nın Yıldırım ilçesi-
ne bağlı Millet Mahallesi’nde ibadetlerini yapa-
bilmek için bir cami inşasına başladılar. İmkânı 
olanlar bizzat maddi destek sunarken, bir kısmı 
da camiinin yapımında çalıştı. Bazı duyarlı kim-
seler ise camiinin elektrik, su tesisatlarının tüm 
maliyetlerini karşıladı. Ahmet amca da caminin 
eksiklerini tespit edip tamamlamak için gayret 
edenlerden birisiydi. Mahalle sakinlerini cami 
yapımı için bilinçlendiriyor, eksiklerin kısa zaman-
da giderilmesi için gece gündüz çabalıyordu. 
Ahmet amca gibilerin üstün gayretleri sonucun-
da Millet Mahallesi’nde Daru’s Selam adlı caminin 
beş yıl gibi kısa bir süre içinde inşası bitmiş oldu.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki 
ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Metinde yardımlaşma ve dayanışmanın bireysel 
alandaki kazanımlarına örnek vardır. 

B) Metinde sadaka-i cariye kavramına örnek vardır. 

C) Metinde sadakanın manevi türüne örnek vardır. 

D) Metinde vakıf kavramına örnek vardır.

5. İslamiyet, paylaşmanın toplumda içinde yaygın-
laşmasını isteyerek;

 I. Cimriliğin             II. Bencilliğin

 III. Yardımlaşmanın            IV. Sorumluluğun 

önüne geçmeyi hedeflemiştir.

Metindeki numaralı maddelerden hangileri 
çıkarılırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) I - III B) III - IV  C) II - IV D) I - IV

6. Yardımlaşmanın sadece maddi imkanlar ile olma-
yacağını bilen bir müslüman, elinden geldiği kadar 
her türlü yardım faaliyetlerine katılmayı ihmal 
etmemelidir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bir kimsenin 
arkadaşına tebessüm etmesini dahi sadaka olarak 
değerlendirmiş ve Müslümanları manevi sadaka 
konusunda teşvik etmiştir.

Aşağıdaki durumlardan hangisi metnin ana 
düşüncesine örnek olarak gösterilemez?

A) Bir kimsenin sınıfa girerken “Merhaba” demesi 

B) Yolunu kaybetmiş birisine yol tarifinde bulunulması 

C) Eğitim masraflarını karşılayamayan bir öğrenciye bel-
li miktarda burs bağlanması 

D) Rencide olmaması için bir kimsenin kusur ve ayıbının 
örtülmesi

7. İslamiyet yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmayı 
toplumun huzur ve barış içerisinde varlığını sür-
dürmesi için önemli bir ilke olarak belirlemiştir. 
Maddi imkanı yerinde olan kimseler ellerinden 
geldiği kadar bu ilkeyi yerine getirmeye çalışırlar. 
Ancak bazı kimseler kendileri ihtiyaç içinde olsalar 
dahi başkasına yardım etmekten çekinmezler. Bu 
durum yardım etmenin en değerli ve üstün olan 
şeklidir.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yukarıdaki 
metinde anlatılan durum ifade edilmektedir?

A) Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dile-
yin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyan-
lardan başkasına ağır gelir. 

(Bakara suresi, 45.ayet)

B) Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı 
Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne 
de bir yardımcı vardır. 

(Bakara suresi, 107.ayet) 

C) “…Kendileri muhtaç olsalar bile, başkasını daha çok 
düşünürler…”

(Haşr suresi, 9.ayet) 

D) Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, 
şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları 
yoktur.        (Bakara suresi, 270.ayet)

 TEST – 5
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8. 
“Onlar, yiyeceği, yoksula, yetime ve esire seve seve 
yedirirler. (Şöyle derler:) ‘Biz size sırf Allah rızası için 
yediriyoruz; sizden bir karşılık ve bir teşekkür bek-
lemiyoruz. Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden 
(o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkuyo-
ruz.’ Allah da onları o günün kötülüğünden korur, 
yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.” 

(İnsan suresi, 8.ayet)

I.  İnfak, 
sırf Allah 
rızası için 
yapılır.

II.  Yardım 
yaparken 
menfaat 
beklen-
mesi 
doğaldır.

III.  Yardım 
etmeyen 
bir kimse 
ahirette 
azaba 
uğraya-
caktır.

IV.   İnfak da 
bulun-
mak 
farzdır.

Ayetten numaralandırılmış yargılardan hangi-
sine ulaşılır?

A) I  B) II  C) III  D) IV

9. Yiğit:   Yardımlaşma ve dayanışma sadece insan-
lara karşı yerine getirilmesi gereken bir 
görev değildir.

Ömer:  Bitkileri korumak ve onların bakımını yap-
mak da insanın doğaya karşı olan yardım-
laşma görevlerinden birisidir.

Naz:  Bitki ve hayvanlara karşı yardımı İslamiyet 
pek önemsememekte ise de zamanımızda 
bu olguya çok dikkat edilmektedir.

Nehir:   “Yaratılanı sev, Yaratan’dan ötürü” ilkesi 
bizleri doğaya karşı da yardım, koruma ve 
sevme değerleri içerisinde olmamızı iste-
mektedir.

Öğrencilerin yardımlaşma konusunda panoya 
astıkları cümlelerden hangisi yanlış bilgi içer-
mektedir?

A) Yiğit B) Ömer

C) Naz D) Nehir 

10. 
 “…İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.” 

 (Zâriyât suresi, 56. ayet)

Şıklarda verilen ayetlerin hangisinde yukarı-
daki ayetin ana düşüncesine örnek olacak bir 
emir ya da yasak yoktur?

A) Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle 
birlikte siz de rüku edin.           (Bakara Suresi, 43. ayet) 

B) Oysa onlar, dini yalnızca O’na halis kılan hanifler 
(Allah’ı birleyenler) olarak sadece Allah’a kulluk 
etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten 
başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve 
sapasağlam) din budur.               (Beyyine Suresi, 5. ayet) 

C) Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben 
(rüyamda) on bir yıldız, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; bana 
secde etmektelerken gördüm” demişti. 

(Yusuf Suresi, 4. ayet) 

D) Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz ola-
nı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza kata-
rak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur. 

(Nisa Suresi, 2. ayet) 

11. 

Verilen görseller aşağıdaki kavramlardan han-
gisine örnektir?

A) Sadaka-i cariye  B) Fıtır sadakası 

C) Zekat D) Öşür 
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1. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve 
yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda 
harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olma-
yacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve 
bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye 
layıktır.                     (Bakara suresi, 267.ayet9

Oğuz öğretmen “Zekat-Sadaka-İnfak” konusu-
nu anlatırken tahtaya yukarıdaki ayeti yazmış ve 
öğrencilerden ayeti konu bağlamında değerlen-
dirmelerini istemiştir. Öğrencilerden bazıları şu 
yorumları yapmışlardır:

Cüneyt:   Allah, verilecek malın kötü olanından 
verilmesini istememektedir.

Süleyman:   Ayet, zekatın farz oluşunu ifade 
etmektedir.

Abdullah:   Kişinin helal kazancından yardımda 
bulunması ayetin ön gördüğü yar-
dımdaki dikkat edilmesi gereken 
konuya dahildir.

Kadir:   Ayette altı çizili yerde öne çıkan kav-
ram infaktır.

Buna göre öğrencilerden hangisinin yapmış 
olduğu yorum ayetten çıkarılamaz?

A) Cüneyt   B) Süleyman

C) Abdullah   D) Kadir

2. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, 
büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa 
pişman olur açıkta kalırsın. 

(İsra suresi, 29. ve 30. ayetler)

Ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Yardımlaşma konusunda birey dengeli olmayı elden 
bırakmamalıdır.

B) Zekat, farz olduğu için miktarından fazla verilmesin-
de herhangi bir beis yoktur. 

C) Cimrilik, İslam tarafından yasaklanmıştır.

D) Düşüncesizce yapılan harcamalar kişiyi pişmanlığa 
götürür.

3. Zor günler geçiren Samet artık kendisi için bir elbi-
se alacak para dahi bulamamaktadır. Mahalle hal-
kı, Samet’in bu durumunu öğrendikten sonra bir 
araya gelip yardım etme kararı verirler. Öncelikle 
Samet’in borçlarının bir kısmını öderler. Samet’in 
alacaklılarından bazısı da alacaklarını almaktan 
vazgeçerler. 

Ali amca, işletmiş olduğu giyim mağazasının en 
güzel elbiselerini Samet için ayırır. Samet’i görün-
ce ona bu elbiseleri zekat niyeti ile verir. Böylelikle 
mahalle halkının desteği ile Samet, rahat ve huzur-
lu bir hayat yaşamaya başlar.

Metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıka-
rılamaz?

A) Samet’in alacaklılarından bir kısmının alacaklarından 
vazgeçmeleri infak  ibadetine bir örnektir. 

B) İslam’ın istediği yardımlaşma ve dayanışma Samet’in 
yaşadığı toplumda gerektiği şekilde yer edinmiştir. 

C) Ali amca, yardımlaşma ve dayanışmaya en yakın 
akrabalardan başlanılması gerektiğinin farkında olan 
şuurlu bir müslümandır. 

D) Ali amcanın yapmış olduğu davranışı Âl-i İmran 
suresinin 92. ayeti olan “Sevdiğiniz şeylerden Allah 
yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her 
ne harcarsanız Allah onu bilir.” ayetine örnek olarak 
gösterilebilir.

4. 
“Cömert kimse, Allah’a yakın, cennete yakın, 
insanlara yakın ancak cehennemden uzaktır. 
Cimri olan ise Allah’tan uzak, cennetten uzak, 
insanlardan uzak, ama cehenneme yakın-
dır. Cömert cahil, Yüce Allah katında cimri 
âbidden (ibadet edenden) daha sevimlidir.”  
                              (Tirmizi, Birr, 40)

Hadisin mesajlarından birisi aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) Cömert kimse, Allah katında değerli bir insandır. 

B) Cimrilik insanı dünyada malını sakladığı için rahat 
yaşama imkanı bulur. 

C) Cimri kimse, insanların sevmediği bir birey olup 
insanlardan uzak kalır. 

D) Cömertlik kişi cennete yaklaştırır. 

 TEST – 6
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5. 

I. Hacca gitmek

III. Küskünleri 
barıştırmak

II. Oruç tutmak

IV. Faydalı bir 
kitap yazmak

Allah rızası için toplum için yapılan her güzel iş 
ve davranış sadaka olduğuna göre kutularda-
kilerden hangileri sadaka olarak değerlendiri-
lemez?

A) I - III   B) II - III 

C) III - IV   D) I - II

6. “De ki, Rabbim kullarından diledi-
ğine bol rızık verir; dilediğinden de 
kısar. Siz başkalarına yardım için 
ne harcarsanız, Allah onun yerine 
yenisini verir. O rızık verenlerin en 
hayırlısıdır”            (Sebe’ suresi, 39.ayet)

Ayete göre;

 I. Kişi, infakta bulundukça Allah (c.c.) o kimseye 
verdiğinden daha iyisini o kuluna verir.

 II. Rızkı veren Allah’tır.

 III. İnsanlardan bir kısmının geçiminin geniş bir 
kısmının ise dar olması Allah’ın rızık taksimi ile 
ilgilidir.

 IV. Rızık çalışarak elde edilmez.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II  C) III D) IV

7. İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen hal-
kı  da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve 
nihayet o inkârcılara mühlet verdim, sonra da 
onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış, 
(gördüler).               (Hac suresi, 43.ayet)

Ayette geçen Medyen halkı, aşağıdaki pey-
gamberlerden hangisini yalanlamışlardır?

A) Hz. Musa   B) Hz. İsa 

C) Hz. Lût   D) Hz. Şuayb 

8. 
S A D A İ K A

Ö Ş Ü R İ J K

S İ L J N U A

İ N F A F K R

F Z E K A T V

Y A R D K G A

C A R İ Y E K

V A K F E M I

 I. Toprak ürünlerinden alınan zekatın ismi

 II. Öldükten sonra da sevabı devam eden sadaka 
türü

 III. Allah rızası için yapılan maddi yardım

 IV. Belli şartları taşıyan kimselerin yılda bir kere 
malının kırkta birini fakirlere vermesi

Yukarıda bazı kavramların tanımları yazılmış-
tır.   Bu tanımlardan hangisinin karşılığı bulma-
cada yoktur?

A) I B) II  C) III D) IV

9. Bir müslümanın zekat ibadetinden sorumlu olma-
sı için temel ihtiyaçlarının dışında belli bir ölçüye 
ulaşmış olması gerekir. Bir kimsenin temel ihtiyaç-
ları arasında;

 I. Barınma

 II. Yeme

 III. Gelir getirici ticari eşyalara sahip olma

 IV. Sağlık 

gibi öğeler sayılabilir.

Yukarıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlar bağ-
lamında değerlendirilemez?

A) IV   B) I

C) III   D) II
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1. İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan 
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğ-
ru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan 
orucunu tutmak.” 

(Müslim, İman, 21)

Verilen hadisin temel mesajlarından birisi aşa-
ğıdakilerden hangisi olamaz?

A) Zekat, İslam’ın beş temel esasından birisidir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), zekatı İslam’ın şartları arasına 
saymıştır. 

C) Zekat, İslam dininin üzerine inşa edildiği temel nok-
talardan birisidir.  

D) Zekat, hüküm bakımından namaz ibadetinden daha 
düşüktür.

2. 

Fıtır 
Sadakası

II.  Sadaka ibade-
tinden daha 
geneldir.

I.  Hükmü sün-
nettir.

III.  Ekonomik 
duruma bakıl-
maksızın her-
kes verebilir.

IV.  Kurban bay-
ramına kadar 
verilmesi 
gerekir.

Fıtır sadakası hakkında verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) II - III - IV   B) I - III - IV 

C) I - II - III   D) Hiçbiri  

3. Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inan-
madığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını 
harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak 
ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böy-
lesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan 
ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini 
çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar 
kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah 
kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. 

(Bakara suresi, 271.ayet) 

Ayette altı çizili yer ile vurgulanan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İnfak   B) Sadaka 

C) Riyakarlık   D) Cömertlik

4. Sultan II. Bayezid, 31 yıl boyunca tahta kalmış, pek 
çok başarılara imza atmış bir Osmanlı padişahıdır. 
II. Bayezid, Elhamra kararnamesi ile İspanya’yı terk 
etmeye mecbur bırakılan Yahudilere kucak açmış, 
onların telef olmasını engellemiştir.

II. Bayezid, zorda kalan Yahudileri başlarında 
Kemal Reis olmak üzere Osmanlı Donanması’nı 
İspanya’ya göndererek 150 bin Yahudinin Osmanlı 
topraklarına güvenle ulaşmasını sağlamıştır.

Metinden hareketle;

 I. II. Bayezid, yardımsever bir Osmanlı padişahı-
dır. 

 II. Din ayrımı gözetmeksizin zorda kalan bir kim-
seye yardım edilmelidir. 

 III. Yahudiler, kendilerine iyilik yapan Osmanlı 
Devleti’ne karşı ileriki zamanlarda ayaklanarak 
devletin yıkılmasında rol oynamışlardır. 

IV. II. Bayezid’in göstermiş olduğu yardım, zekat 
ibadeti kapsamında değerlendirilir.

yargılardan hangileri söylenemez?

A) I - II  B) II - III C) III - IV  D)  I - IV

 TEST – 7
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5. (I) İslam’ın helal kazanç yollarından birisi ile hayatı-
nı devam ettiren bir kimse kazanmış olduğu para-
sını istediği gibi her yolda kullanabilir. (II) Bunun 
yanında malı üzerinde bazı haklar olduğunu İsla-
miyet belirtmiştir. (III) Mesela zamanı gelince zekat 
vermeli, fitre ibadetini yerine getirmelidir. (IV) Aynı 
zamanda muhtaçları gözetmeli, onların ekonomik 
yaralarına merhem olmak için çabalamalıdır.

Metnin numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde bilgi hatası bulunmaktadır?

A) I   B) II 

C) III   D) IV

6. 

PAYLAŞMA VE 
YARDIMLAŞMA

ZEKAT

?

SADAKA

FİTRE

“Paylaşma ve Yardımlaşma” başlığına göre soru 
işareti olan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi gerekir?

A) Vakıf   B) Namaz 

C) Hac   D) Oruç

7. Akif:   İnsan, doğumundan ölümüne kadar 
paylaşma ve yardımlaşmaya gereksinim 
duyan bir varlıktır.

Birol:   Toplumsal canlılığın korunması için yar-
dımlaşma ve dayanışma ilkesinin en iyi 
şekilde hayatta yer edinmesi gerekir.

Cemil:   Sosyal adaletin sağlanmasında zekat, 
sadaka gibi ibadetler etkili rol üstlenmek-
tedir.

Dilara:   İnfak ve fitre gibi yardımlaşma türleri eko-
nomik seviye farklarını eşit hale getirir.

Öğrencilerden hangisinin söylemi yanlış bilgi 
içermektedir?

A) Akif   B) Birol 

C) Cemil   D) Dilara

8. 
Kişinin Allah rızası için yapmış olduğu her 
hayırlı iş ve davranışın asıl faydası yine kendi-
sine dönmektedir. Kişi, iyilik yaptığı zaman her 
ne kadar bir başkası faydalanıyor gibi görün-
se de sonuçta o iyilikten en çok faydalanacak 
olan iyilik yapandır. 
Tabi iyilik yapıldıktan sonra o iyiliği başa kak-
mak, iyilikten menfaat beklemek, iyilik yapıla-
nı incitmek gibi iyiliğin sevabını iptal edecek 
davranışlardan da uzak durmak gerekir. Hayır 
ve iyilikten maksat Allah rızası olduğuna göre 
iyilik yapılandan herhangi bir çıkar beklemek 
kesinlikle doğru değildir.

Yukarıdaki metne göre;

 I. Birinci paragrafta vurgulanan temel mesaj 
iyilik yapmanın sonucunun yine iyilik edilene 
dönülmesidir.

 II. “Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz 
içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın 
rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır ola-
rak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam ola-
rak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.” 
(Bakara suresi, 272. ayet) birinci paragrafın ana 
düşüncesini desteklemektedir.

 III. İkinci paragrafın temel mesajı yapılan iyiliği 
boşa çıkaracak herhangi bir davranışı sergile-
mekten uzak durulmasıdır.

 IV. “Mallarını Allah yolunda sarf edip, sonra sar-
fettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve 
eza etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katındadır. 
Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler-
dir.” (Bakara suresi, 262.ayet) ayeti ikinci parag-
rafın ana düşüncesini desteklememektedir. 

yargılardan hangisi doğru değildir?

A) I B) II  C) III D) IV 
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1. Sahabeden Ebû Hureyre’nin Hz. Muhammed’ten (s.a.v.) aktardığı bir hadis şöyledir: “Çölde yolculuk yap-
makta olan bir adam, yolculuk anında, bir bulutun içinden “Falanın bahçesini sula!” diye bir ses işitti. Bunun 
üzerine o bulut, kara taşlık bir yere saptı ve oraya yağmur suyunu boşalttı. Adam, derelerden birinin o   
suyun tamamını topladığını hayretle görüp suyu takip etmeye başladı. Bir de gördü ki, adamın biri bahçe-
sinde elindeki kürekle suyu oraya buraya çevirip bahçesini suluyor. Ona: 

–  Ey Allahın kulu! İsmin nedir? diye sordu. 

Adam, daha önce buluttan duyduğu ismi söyledi, peşinden de: 

–  Ey Allahın kulu! Adımı niçin soruyorsun? dedi. O da: 

–  Ben şu suyu yağdıran buluttan, “Senin adını vererek falanın bahçesini sula!” diye bir ses duymuştum  da 
onun için soruyorum. hangi ameli işliyorsun ki böyle bir nimete (bulutun gelip senin tarlanı sulama nime-
tine) kavuşuyorsun? dedi. Bahçe sahibi: 

–  Mademki merak ettin o zaman söyleyeyim; “Ben bu bahçenin ürününü (hasat sonucunda) hesap ederim. 
Çıkan ürünün üçte birini sadaka olarak (muhtaçlara) dağıtırım, üçte birini çoluk-çocuğumla, ailemle bir-
likte yerim, üçte birini de (tekrar ekim olsun diye) tohumluk olarak ayırırım” dedi. 

(Müslim, Zühd 45)

Yukarıdaki hadisten çıkarılacak mesajlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka, Allah’ın kullarından yerine getirmelerini istediği farz bir ibadettir.

B) Allah rızası için iyilik yapan bir kimsenin, ihtiyaç anında ummadığı bir yerden ihtiyacı giderilir. 

C) Geçmiş ümmetlerde en çok sadaka ibadetine önem verilirdi. 

D) Sadakanın en hayırlısı tarla ürünlerinden verilenidir.

2. Toplumun temel taşlarından birisi de komşuluk ilişkileridir. Komşuların önemsenmediği, gözetilmediği bir top-
lum zamanla yıkılmaya başlar. Her bir fert, komşunun ne halde olduğunu, imkanlarının güzel mi yoksa kötü mü 
olduğunu bilmelidir. Ki böylelikle kendi imkanları ölçüsünde komşusuna zor anlarında yardımcı olabilsin. Kom-
şuluk haklarına riayet etmek aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın da bir gereğidir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) komşuluk hakkını yerine getirmeyen bir bireyin imani ve vicdani olarak bazı sorumluluklarını yerine 
getirmediğini şu hadisle ifade etmiştir: “…………………………………………….”

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisinin yazılması gerekir?

A) “Her biriniz birer çobansınız ve yönetiminizde bulunan kimselerden sorumlusunuz. İmam (devlet başkanı) çoban-
dır ve yönettiği kimselerden sorumludur. Erkek, kendi evinin çobanıdır ve eli altındakilerden (ailesinden) sorumlu-
dur. Kadın, kocasının evinin çobanı (muhafızı)dır ve ondan sorumludur. Hizmetçi, efendisine ait malın çobanıdır ve 
ondan sorumludur. “                                  (Buhârî, Cuma, 44) 

B) “Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiç bir iyiliği hor (ve küçük) görme.” 

(Nevevî, Riyazü’s-Sâlihin, I, 159). 

C) “Kıyamet günü, insanların Allah’a en sevgilisi ve meclis (manevi yakınlık) bakımından en yakını adil imam (devlet reisi), 
Allah’ın en sevmediği ve meclis (manevi yakınlık) bakımından en uzağı zalim imamdır.” buyurur. 

(Tirmizî, Ahkâm, 4)

D) “Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.”             (Buhari, Edep, 12) 

 TEST – 8
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3. “Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte o 
kimseler kurtuluşa erenlerdir.”         (Haşr suresi, 9.ayet )

Ayette yer alan cimrilik hastalığından kurtul-
mak için;

 I. Kimsesizlerin ihtiyaçları ile ilgilenmek

 II. İnfak ibadetine önem vererek hayatta daha 
aktif bir şekilde yapılmasını sağlamak

 III. Bireysel olarak evin en güzel yerinde Allah rıza-
sı için fazladan namaz kılmak

 IV. Hayır kurumlarına maddi imkan sağlamak

yukarıdaki eylemlerden hangilerinin yapılması 
gerekmektedir?

A) I - II - III   B) II - III - IV

C) Yalnız III   D) I - II - IV

4. 

I.  Sosyal yardım-
laşmaya destek 
olur. 

II.  Kişiyi bencillik-
ten uzaklaştırır.

ZEKATIN 
FAYDALARI

IV.  Toplumdaki 
dayanışmayı 
arttırır.

III.  Kişinin malın-
daki kul hakkı-
nın temizlen-
mesini sağlar. 

Kutularda verilen bilgilerden hangisinin “Zeka-
tın Faydaları” başlığı altında yazılması yanlış 
olmuştur?

A) I B) II  C) III D) IV

5. 
Eraeytellezî 

yükezzibu bid-
dîn.

I. Velâ yehuddu alâ 
taâmil miskîn.

II.Ellezîne hüm an 
salâtihim sâhûn.

Ellezîne hüm 
yürâûne

Ve yemneûnel 
mâûn.

Maun suresinde numaralı yerlere getirilmesi 
gereken ayetler hangi şıkta doğru olarak veril-
miştir?

A) I- Feveylün lilmusallîn. / II- Fezâlikellezî yedu’ul yetîm

B) I- Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. / II- Feveylün lilmusallîn. 

C) I- Fezâlikellezî yedu’ul yetîm / II- İllellezine âmenû ve 
amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s 
sabr. 

D) I- Feveylün lilmusallîn. / II- İnnel insane le fi husr

6. Toplumdaki her bir bireyin ekonomik seviyesi 
aynı değildir. Maddi imkanları iyi olanlar olduğu 
gibi kötü olanları da vardır. Yüce Allah (c.c.), zen-
gin olan insanların toplumdaki muhtaç olanlara 
yardım etmesini emretmiştir. Bununla beraber 
ekonomik seviyesi iyi olmayan kimseleri İslami-
yet, başkalarına el açmaktan, dilenmekten uzak 
durmalarını istemiştir. Yine kişi, maddi imkanlarını 
iyileştirmek için çalışıp çabalamak yerine tembel-
lik yapmamalıdır. Alın teri dökerek kazancını helal 
yollardan sağlamaya çalışmalıdır. Kendisini “Alan 
el konumundan veren el konumuna” getirmelidir.

Yukarıdaki metne göre;
Derya:   İslamiyet, toplumdaki gelir düzeyi fark-

lı olanları birbirlerine yardım etmeleri 
konusunda tembihlerde bulunmuştur.

Serkan:   Tembellik, kişinin iş bulamadığı durum-
larda yapması doğal olan davranışlar-
dan birisidir.

Burak:   Kişinin yardım edenler sınıfında olması, 
yardım olunanlar sınıfında olmasından 
daha iyidir.

Nazlı:   Dilencilik, kişinin gelir düzeyinin artma-
sına vesile olur.

öğrencilerin hangilerinin söylemi doğru değil-
dir?

A) Serkan-Nazlı   B) Derya-Burak 

C) Derya-Serkan   D) Serkan-Burak
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7. 

İslamiyet’te iyilik yapmanın pek çok yolu 
vardır. Bir müslüman eli, dili ve malı ile yapa-
bileceği her türlü yardımı yapmaktan çekin-
memelidir. Bu, aynı zamanda onun görevi-
dir. 
Müslüman sadece kendi iyiliğini istemez. 
İyiliğin de sadece kendisine yapılma arzu-
sunda olmaz. Toplumda yardıma muhtaç 
olan her bir ferdin ihtiyacının giderilmesi 
isteğinde olur. Hatta bazen kendisinin yeri-
ne bir başkasının ihtiyacının giderilmesini 
ister.
Yardımlaşma ve dayanışma toplumda eko-
nomik imkânsızlıklar içinde olan kimselere 
maddi destek sağlamak ile sınırlı değildir. Bir 
kimsenin kötülük yapmasını engellemek, 
herhangi bir kötülüğün yaygınlaşmasına 
mani olmak da yardımlaşmaktır.

Metne göre;

 I. Metnin başlığı “İslam’da Zekat-Sadaka’nın 
Bireysel Faydaları” olmalıdır.

 II. İkinci paragrafın ana düşüncesini şu ayet des-
teklemektedir: “Onlar, kendi canları çekmesine 
rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedi-
rirler.”            (İnsan suresi, 8.ayet)

 III. Üçüncü paragrafın ana düşüncesini destek-
leyen ayet şudur: “Siz insanlık için meydana 
çıkmamış en hayırlı bir ümmetsiniz; iyiliği 
emreder, fenalıktan alıkoyarsınız ve Allah’a 
imanınızda devam edersiniz” 

(Al-i İmran suresi, 110.ayet) 

 IV. Birinci paragrafın verdiği temel mesaj şudur: 
İnsan yardımlaşma ve dayanışmanın her bir 
çeşidinin peşinden koşmalıdır.

yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I  B) II  C) III  D) IV

8. İnsanın maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi 
ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı 
zaman birey, kendisini ruhsal yönden kötü hisset-
meye başlar. Mesela sevinçlerini ya da üzüntülerini 
sevdikleri ile paylaşmak, mutlu ya da zor günlerin-
de dost ve akrabalarını yanında görmek ister. Bir 
kimseye zor günlerinde, sıkıntılı anlarında yardım 
etmek de ayrı bir sadakadır.

Metinde öne çıkan yardımlaşma hakkında aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Sadakanın maddi olanına örnek verilmiştir.

B) İnfak’ın toplumsal kazanımlarına yer verilmiştir. 

C) Manevi sadakaya örnek olacak bir metin anlatılmıştır. 

D) İslam’ın emrettiği farz olan sadakaya değinilmiştir.

9. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın yay-
gın olduğu bir toplumda;

 I.  Birlik ve beraberlik daha güçlüdür.

 II. Ekonomik problemler daha kolay aşılır.

 III. Haset ve cimrilik gibi gayr-i ahlaki davranışlar 
engellenir.

 IV. Zenginler daha varlıklı bir konuma gelir.

verilen durumlardan hangisi meydana gel-
mez?

A) I B) II  C) III D) IV

10. Kuran’ı Kerim’in 114 suresinin hepsinin bir ismi 
vardır. Bu sureler, ya içinde geçen bir olaydan ya 
da önemli bir durumdan isimlerini almıştır. Bu sure 
isimlerinden birisi “……….” olup kelime anlamı 
yardım ve zekattır.

Metinde noktalı yere yazılması gereken kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asr   B) Maun 

C) İhlas    D) Ayet’el Kürsî 

 TEST – 8
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1. 
Yardımlaşma ve dayanışma konusu gün-

deme geldiği zaman aklıma hep “îsâr” kav-
ramı gelir. Fedakârlığın, dayanışmanın ve 
yardımlaşmanın zirve noktasını anlatır bu 
kavram. Kelimenin sözlükteki anlamı “Bir 
şeyi ya da bir kimseyi diğerine üstün tutma, 
diğerine tercih etme” gibi anlamlara gelir. 
İslamî bir terim olarak ise “Bir kimsenin, 
kendisi ihtiyaç içinde olsa bile, muhtaç olan 
bir başkasını kendisi üzerine tercih ederek 
onun ihtiyaçlarını karşılamak” demektir. Bu 
ahlaki erdemi taşıyan kimseler, günümüz 
toplumun yarayan kanası olan “başkasına 
değer vermeme, önemsememe, hep ken-
disini düşünme” gibi manevi hastalıklardan 
da uzak durmuş olurlar.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
ana düşüncesini desteklemektedir?

A) “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyorlar? Dünya 
hayatında insanların geçimlerini aralarında dağıtan 
biziz. Birini diğerine iş gördürmesi için kimini kimin-
den zengin kıldık. Rabbinin rahmeti onların topladık-
ları yığınlardan hayırlıdır.”              (Zuhruf suresi, 32.ayet)

B) “Daha önceden Medine’yi yurt edinip imanı kalp-
lerine yerleştirenler, hicret edip kendilerine gelen 
müminleri severler. Onlara verilen ganimet malla-
rından dolayı içlerinde hiçbir rahatsızlık hissetmez-
ler. İhtiyaç içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih 
ederler.  Nefsinin cimriliğinden korunmuş kimseler, 
işle onlar, kurtuluşa erenlerdir.”

(Haşr suresi, 9.ayet) 

C) “İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yar-
dımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”

(Maide suresi, 2.ayet) 

D) “Göklerin ve yerin mülkü (bütün hazineleri) Allah’ın-
dır. Allah, her şeye hakkiyle kâdirdir.”

(Âli İmrân suresi, 189.ayet)

2. Zekat verilirken malın iyisinden verilmesine dik-
kat edilmelidir. Kimsenin hoşlanmayacağı hatta 
kullanamayacağı bir şey zekat olarak bir başkasına 
verilmemelidir. Bu gibi davranışlar kişinin yardım 
yaparken karşı tarafı önemsemediğini gösterir.

Yukarıdaki metne uygun olacak başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Zekat verirken nelere dikkat edilmelidir? 

B) Zekatın bireysel kazanımları nelerdir?

C) Zekat oranları nelerdir?

D) Zekat kimlere verilir?

3. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için 
her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu 
bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı 
görür.       (Bakara suresi, 110.ayet)

Ayete göre aşağıdaki yorumlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kuran-ı Kerim, zekatın verilmesinin gerekli olduğunu 
beyan etmiştir.

B) Kişi, iyilik namına ne işlerse işlesin onu Allah katında 
kesinlikle bulacaktır. 

C) İslam’ın sadece iki temel şartı vardır. Biri namaz kıl-
mak diğeri ise zekat vermektir.

D) Allah, insanların yaptıklarını görmektedir.

4. Kurban, gerek fert gerek toplum açısından çeşitli fay-
daları taşıyan malî bir ibadettir. Kişi, kurban ibadetini 
yerine getirmekle öncelikli olarak Allah’ın emrini yeri-
ne getirmiş olur. Kurban ile toplumda kardeşlik ve yar-
dımlaşma bağları güçlenir. Dayanışma duygusu gelişir. 
Birey kurban ibadetini gerçekleştirmekle sosyal adaletin 
gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle ekonomik 
geliri dar olup et alma imkanı bulamayan kimseler kur-
ban ibadeti ile bu ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. Kişi kur-
ban ibadeti ile Allah’ın kendisine vermiş olduğu maddi 
nimetlerin şükrünü ifa etmiş, infak ve yardımlaşmanın 
sevincine kavuşmuş olur. 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Kurban, İslam’ın kesinlikle yerine getirmesini emret-
tiği mali bir ibadettir.

B) Kurban, bireysel ve toplumsal kazanımları olan mali 
bir ibadettir. 

C) Kurban, yardımlaşma ve dayanışmanın bir yoludur.

D) Kurban ibadetini yerine getiren bir birey yardımda 
bulunmanın mutluluğunu hisseder.
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5. 
Ali:   Yoksullar ve miskinler korunmuş 

olur.

Levent:   Kin, nefret gibi duygulardan kişi 
arınmış olur. 

Erkan:   Kardeşlik ve dostluk bağları kuv-
vetlenir. 

Ramazan:  Kişi kalbinde huzur ve mutluluk his-
seder.

Öğrencilerden hangilerinin yorumları yardım-
laşma ve dayanışmanın bireysel kazanımları 
arasında değerlendirilemez?

A) Ali - Ramazan

B) Levent - Ramazan 

C) Ali - Erkan

D) Erkan - Ramazan

6. 
 

 

1          40                                         120

Koyunların zekattaki nisap oranları hakkında yuka-
rıdaki şema çizilmiştir.

Şemaya göre;

 I. Kişinin iki koyun olarak zekat vereceği sınır 
119’dur. Kişinin koyunlarının sayısı 120’ye ulaş-
tığında üç koyun zekat verir.

 II. 40 rakamı koyunlar için birinci nisap oranı ola-
rak belirlenir. Bu rakama ulaşan bir birey zekat 
olarak bir koyun vermesi gerekir.

 III. 40 ile 120 rakamları arasında kişinin vermesi 
gereken koyun sayısı her zaman birdir. 

 IV. 1 ile 120 koyun arasında kişinin vermesi gere-
ken koyun sayısı üçtür.

koyunların zekatı hakkında yukarıdaki ifade-
lerden hangileri yanlış yorumlanmıştır?

A) II - III   B) I - IV  

C) I - II   D) III - IV

7. 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey ademoğ-
lu, sen infak et, ben de sana infak edeyim! 

(Buhari, Nafakât,1)

Kim helal kazancından bir hurma miktarı sada-
ka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul 
eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla 
kabul eder. ..

(Buhari, Zekat, 8)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıda 
verilen ayetlerde öne çıkan değerlere karşıt 
anlam taşır?

A) Kazancın bir kısmının akciğer kanseri olan komşusu-
nun tedavisi için harcanması 

B) Eğitim-öğretim masrafları karşılayamayan bir öğren-
ciye  yardım edilmesi 

C) Kazancın tamamının sadece bireyin kendi yaşamı 
için harcaması 

D) Eldeki nimetlerin bir bölümünün akrabalar için har-
canması 

8.   Medyen’e de kardeşleri  Şuayb’ı peygamber 
olarak gönderdik.  Şuayb, “Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve 
yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 
çıkarmayın” dedi.                           (Ankebût suresi, 36. ayet)

  Medyen  halkına da kardeşleri  Şuayb’ı pey-
gamber gönderdik. O şöyle dedi: “Ey kavmim! 
Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir 
ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapma-
yın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin 
adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyo-
rum.”                                               (Hûd suresi, 84. ayet)

Aşağıdaki sonuçlardan hangisi iki ayette de 
geçmektedir?

A) Hz. Şuayb, kavmini ölçü ve tartıda hile yapmamaları 
konusunda uyarmıştır. 

B) Hz. Şuayb, kavmini yeryüzünde bozgunculuk yap-
mamaları için ikaz etmiştir.

C) Hz. Şuayb, kavmini Allah’a kullk etmek konusunda 
uyarmıştır.

D) Hz Şuayb, Medyen halkına mucize göstermiştir. 

 TEST – 9
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1. 

III.  Allah’ın, şartları taşı-
yan müslümanlardan 
yapmalarını istediği 
kesin emridir.

ZEKAT

SADAKA

I.  Yılda sadece 
bir kere verilir.

II.  Hükmü sün-
nettir.

IV.  Her zaman 
verilebilir.

Terazinin doğru bir şekilde dengede durabil-
mesi için hangi numaralı ifadeler birbirleri ile 
yer değiştirmesi gerekir?

A) I - II   B) II - III 

C) I - IV   D) II - IV

2. 
“Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse ken-
disine onun sevabı kadar sevap vardır, oruçlu-
nun sevabından bir şey eksiltmeksizin.” 

(İbn Mâce, Sıyam: 45).

Buna göre;

 I. Altı çizili yerde infak kavramı vadır.

 II. Kişi, yapmış olduğu harcamaların sevabını 
görür.

 III. Oruçlu bir kimseye iftar yemeği hazırlanması, 
fıtır sadakasına dahil olan bir sadaka türüdür.

 IV. Metinde maddi sadaka türüne örnek vardır.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II C) III D) IV

3. “Kim bir din kardeşinin arkasından şeref ve haysi-
yetini savunursa (korursa), Allah da kıyamet günü 
onun yüzünü ateşten korur.” 

(Tirmizî, Birr, 20)

Aşağıdaki yorumlardan hangisi hadisten çıka-
rılabilir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) infak kavramının üzerinde 
önemle durmuştur.

B) Dayanışma sadece maddi alanda olan bir değer 
değildir. 

C) Ahirette kişinin cehennem ateşinden korunmasının 
bir yolu da maddi sadaka türüne önem vermesinden 
geçer.

D) İnfak olgusunun yerleşmediği bir toplumda şeref ve 
haysiyet git gide azalır.

4. S

A

D

A V

Z E K A T

A K

I

F

 I. Ramazan bayramından önce verilen yardım-
laşma türüdür. 

 II.  İslam’a göre helal sayılan mallardan, kullanma 
ve faydalanma hakkını Allah’ın (c.c.) rızasını 
isteyerek toplumun kullanımına veren hayır 
kurumudur.

 III. Maddi-manevi her türlü yardım türü

 IV. Belirli mallardan belirli oranlarda yılda bir kez 
verilen yardımlaşma türüdür. 

Bulmacadaki kavramlar dikkate alındığı zaman 
tanımlardan hangisi dışarıda kalır?

A) I B) II  C) III D) IV
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5. 

Zor bir seferin hazırlıkları başlamıştı. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) Tebük Gazvesi için, sahabe-
den elinden gelen imkânları seferber etmesini 
istemişti. Herkes kendi imkânları ölçüsünde 
Tebük Gazvesi için yardımda bulunuyordu. 
Cömertliğin zirvesi olan Hz. Osman (r.anh), 
tek başına Tebük Gazvesi için tam 300 deve-
yi tam donanımlı olarak ordunun hizmetine 
vermişti. Bu büyük yardımla da kalmayan Hz. 
Osman (r.anh) ordunun geri kalan eksiklerinin 
kapatılması için de 1000 dinar altın bağışla-
dı. Hz. Osman’ın bu yardımları karşısında Hz. 
Muhammed (s.a.v.): “Osman’a (bu fedakârane 
yardımları ve harcamaları sebebiyle) bundan 
sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez!” müjde 
ve iltifatında bulundu. 

(Tirmizî, Menâkıb, 18)

Yukarıdaki metne göre;

 I. Hz. Osman, Tebük Gazvesi için çok büyük har-
camalarda bulunmuştur.

 II. Metinde altı çizili yerlerde infak ve zekat kav-
ramları öne çıkmaktadır.

 III. Hz. Osman’ın yapmış olduğu iyiliklere karşılık 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söyledikleri şu ayet 
ile bağdaştırılabilinir:” İyilik ederseniz kendi-
nize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız 
yine kendinize yapmış olursunuz……..” 

(İsra suresi, 7.ayet)

 IV. Hz. Osman, Hz. Muhammed’in en sevdiği arka-
daşıydı.

yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I - II B) II - IV  C) III - IV D) I - III

6.  ARTMA

ÇOĞALMA

?

BEREKET ZEKAT'IN KELİME 
ANLAMLARI

Tablonun merkezindeki başlıktan hareketle 
soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi-
nin yazılması gerekir?

A) Fidye   B) Fitre

C) Arınma   D) İyilik yapma

7. 
Sevgili Öğrenciler;

İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya 
verdiği önem, zekât ibadetinde kendisini 
gösterir. Ancak zekât ibadetinden bir kim-
senin sorumlu olabilmesi için belli başlı 
şartların olması gerekir. 

Buna göre zekat, 

 I. dinen zengin sayılan bir Müslümanın,

 II. Allah rızası için 

 III. yılda bir kez sadece bayram namazına 
kadar 

 IV. malının yüzde %40’nı 

 V. başta ailesi olmak üzere yoksul Müslü-
manlara vermesidir.

Metin öğretmenin tahtaya yazmış olduğu 
zekatın tanımında, numaralandırılmış ifadele-
rin hangilerinde bilgi hatası yapılmıştır?

A) I - III - V   B) II - III - IV - V 

C) II - IV - V   D) III - IV - V 
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ZEKAT VE SADAKA

8. 

 İslamiyet, çalışmaya ve emek sarf etmeye 
önem vermiştir. Tembel tembel oturmayı, 
başkalarına yük olmayı iyi görmemiştir. Bu 
sebeple İslam’da dilenmek ve dilenciliği bir 
meslek haline getirmek yasaklanmıştır. Dilen-
meyi meslek haline getiren bir kimse, yardım-
laşma ve paylaşma arzusunu gönüllerinde 
taşıyan insanların bu duygularını istismar 
etmiş olur. Bununla beraber bu eylemiyle yar-
dımın asıl kimselere ulaşmasına da mani olur.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Zor zamanlarda dilenmekte herhangi bir sakınca 
yoktur. 

B) Boş boş zaman geçirmek, çalışmamak, çabalamamak 
İslam tarafından iyi görülmeyen davranışlardandır. 

C) Dilenciliği meslek haline getiren kimseler muhtaçla-
rın haklarına girmektedir. 

D) Dilenciliği bırakmayanlar insanların yardımlaşma 
duygularını kötüye kullanmaktadır.

9. 

ZEKATIN FARZ 
OLMASI İÇİN

 ERGENLİK ?

İSLAM İNANCINI 
KABUL ETMEK

AKIL

Zekatın farz olması için soru işareti olan yere 
yazılması gereken bilgi hangi şıkta doğru ola-
rak verilmiştir?

A) Malını özgürce kullanma imkânının olması

B) Zekat verecek kişinin, Müslümanların yaygın olarak 
yaşadığı bir ülkede yaşıyor olması

C) En az 18 yaşında olması

D) Evlenip eşiyle beraber aynı evde oturuyor olması

10. 
Altın – Gümüş   1/40  

Öşür    1/5 

Büyük baş hayvan  1/10  

Maden    1/30

Verilen malların zekâtlarının nisap oranlarının 
doğru bir şekilde karşılık bulmaları için öğrenciler 
şu eşleştirmeleri yapmışlardır.

Tarık :  Kırmızı ok, 1/40’a gitmelidir. Mavi ok ise 
1/5’e gitmelidir.

Tolga :  Sarı ok 1/10’a götürülmeli iken kırmızı ok 
1/40’a götürülmelidir.

Yusuf :  Kırmızı ok 1/40’a götürülürken mavi ok 
1/10’a götürülmelidir. 

Yahya :  Kırmızı ok ile Kahverengi ok birbirleri ile 
yer değiştirmelidir.

Öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu 
eşleştirme doğrudur?

A) Tarık   B) Yahya 

C) Yusuf   D)  Tolga

11. 

  I.  Sünnettir
 II.  Verilecek zamanı 

bellidir
III.  Ailedeki kişi sayısı  

kadar verilir

FITIR SADAKASI

A.  Vaciptir
B.  Her zaman verilebilir.
C.  Maddi ve manevi sadaka  

çeşitlerine ayrılır.

SADAKA

Kutularda verilen bilgilerden hangileri kav-
ramlar hakkında yanlış bilgi içermektedir?

FITIR SADAKASI SADAKA

A) I A

B) II B

C) III A-B

D) I-II C


