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1.  

KURAK COĞRAFYALARA 
‘‘BİR DAMLA HAYAT’’

Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere 
yönelik başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında 
özellikle Afrika kıtasında birçok yeni su kuyusu açarak 
insanların hizmetine sundu. Vakıf bu proje ile insanların günlük 
su ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanındaki kuraklıktan 
dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini ve aynı zamanda 
bu hayır işinden gelecek nesillerin de istifade etmelerini 
hedeflemektedir.

Görselde sözü edilen proje kesin olarak aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? 

A) Zekât B) Sadaka-i cariye C) Fitre D) Fidye

2.  Zekât fakirin hakkı,

Zenginin imtihanı,
- - - -
Budur sadakadan farkı.

Bu dörtlükte boş bırakılan yere konusu bağlamında aşağıdaki dizelerin hangisi getirilmelidir?

A) Beden ile yapılır.    
B) Ramazan’da verilir.
C) Nisap miktarı vardır.
D) Her Müslümana farzdır.
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3.  Zekât verilecek bazı mallar ve miktarları tabloda gösterilmiştir.

● Altın, gümüş
● Nak�t para
● Menkul değerler
● T�caret malları

● Koyun ve keç� ● Sığır ve mandaNELERDEN?

NE KADAR? 1/40 yan� %2.5

40’tan 120’ye 
kadar 1 koyun
veya keç�, 
121’den 200’e
kadar 2 koyun
veya keç�

(1/30)
30’dan 40’a kadar 
1 tane �k� yaşında 
buzağı, 41’den 
59’a kadar 
1 tane üç yaşına 
basmış buzağı

Kerem; 48 keçi, 38 inek ve 30.000 TL paranın zekâtını vermek istemektedir.

Buna göre vermesi gereken zekât miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Parasının zekâtı 1000 TL’dir.
B) İnekleri için 2 buzağı vermelidir.
C) Vermesi gereken keçi sayısı 1’dir.
D) Keçilerin zekâtını 2 koyun olarak da verebilir.

4.  Seyahat eden bir bilge, dere kenarında değerli bir taş bulur. Sonraki gün, ihtiyaç sahibi biriyle karşılaşır ve beğendiği bu 
taşı tereddüt etmeden ona verir. Sevinçle oradan ayrılan adam, ertesi gün bu taşı bilgeye geri getirir ve şöyle der: “Bana 
verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Ama düşündüm ki sende bu taştan daha değerli bir şey var. Bu 
mücevheri verebilmeni mümkün kılan bir şey… Bana onu verir misin?”

Bu metinde vurgulanan ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoşgörü B) Cömertlik C) Dürüstlük D) Çalışkanlık

5.  Bir gün, Hz. Muhammed (sav.) “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.” buyurdu. “Ya bulamayan olursa?” diye sorulunca 
“Elinin emeğiyle çalışır, hem kendi için harcar hem de sadaka olarak verir.” dedi. “Peki bunu yapamazsa?” diye tekrar 
sorulunca “Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder.” cevabını verdi. “Buna da gücü yetmezse?” diye yine 
bir soru sorulunca da “İyiliği veya hayrı tavsiye eder.” dedi. “Bunu da yapamazsa?” denerek yeniden sorulunca “Kötülük 
yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır.” cevabını verdi.

Bu hadiste sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Bireye manevi katkılar sağladığı
B) Gönül kırmadan verilmesi gerektiği
C) Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği
D) Çeşitli koşullarda yerine getirilebileceği

Cevap anahtarı: 
1. B
2. C
3. C
4. B
5. D


