
Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın 
zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında 
vermiştir.  
1. Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık 
yapmıştır? 
A) Zekât verdiği malın cinsinde 

B) Zekât verdiği oranda 

C) Zekât verdiği kişide 

D) Nisap miktarında 

 
Hz. Yakup, “Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan 
girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan 
gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm 
Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na 
güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na 
güvenip dayansınlar.” dedi.” (Yûsuf suresi, 67. 
ayet)  

2. Hz. Yakub’un bu öğüdüne uygun olan ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. 
B) Tedbir aldıktan sonra Allah’a 

güvenilmelidir. 
C) Her şehre birden çok giriş kapısı 

yapılmalıdır. 
D) Tehlikeden korunmak için tedbir almak 

yeterlidir. 
 

3. Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın 
faydası vurgulanmaktadır? 
A) Sadaka vermekle mal eksilmez. 
B) Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir 
C) Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası 

maldan verilendir. 
D) Su, ateşi söndürdüğü gibi sadaka da 

kötülükleri söndürür. 
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal 
okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan 
kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90. 
ayet) Bu ayet, İslam’ın; I. malın, II.  dinin, III. aklın 
korunması 

4. İlkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar 
içermektedir? 
A) I ve II. 
B) I ve III. 
C) I, II ve III. 
D) II ve III. 
 

Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde, 
Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli 
olacağını düşünen Hz. Peygamber, Mekke’nin 
dışında Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. 
Hicret yoluna çıkarken gerekli tedbirleri almayı ihmal 
etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya gelen müşriklere 

karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak önlem 
almıştır. 

5. Parçaya göre Hz. Muhammed (sav) kader ve 
kaza ile ilgili hangi kavramı ön plana 
çıkarmıştır? 
A) Tevekkül 
B) İstişare 
C) Rızık 
D) İrade 

 

I. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. 
II. Kendilerine kutsal kitap inilirmiştir. 
III. Gönderildikleri kavimleri çeşitli konularda 
uyarmışlar. 
IV. Aynı dönemde yaşamışlar. 

6. Yukarıdaki öncüllerden hangileri hem Hz. 
Musa (as) hem de Hz. Şuayb (as) için 
söylenebilir? 
A) I, II, III 

B) I, II, IV 

C) I, III ve IV. 

D) I, II, III, IV 

Bir konu veya olayla ilgili temel kelimelerin bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan şekillere kelime 
bulutu denir. Yandaki şekilde bir kelime bulutu 
örneği verilmiştir. 

7. Buna göre, Muan suresiyle ilgili bir kelime 
bulutunda aşağıdaki kelimelerden hangisinin 
bulunmaz? 
A) Namaz ve Zekât 
B) Riya, yalancılık 
C) Ahiret ve inkâr 
D) Cennet ve cehennem 
 
Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel 
felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim 
böyleymiş.” diye yakınır. Buna göre onun kader 
anlayışıyla ilgili,  

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.  
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun 

olmadığına inanmıştır.  
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce 

boyun eğme olarak anlamıştır.  
8. Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? 
 

A) I ve II.  

B) I ve III.  

C) I ve III.   

D) I, II ve III. 

 

 

• Bu denemedeki sorular ilk üç üniteyi kapsamaktadır. 
• Deneme MEB'in 2019 ve 2020 yılında yayımladığı örnek sorularla oluşturulmuştur. 

 



Zekât vermek için Allah ve Resûl'ü tarafından 
belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne 
sahip olmak gerekir. Bir Müslüman'ın kendisi 
ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 
yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim 
ve ulaşım gibi giderleri için ayırdığı mallar, asli 
ihtiyaçlar kapsamına girer. Bu mallardan zekât 
verilmesi gerekmez. 

9. Bu metinde zekât ile ilgili aşağıdaki bilgiler den 

hangisine değinilmemiştir? 

 

A) Kur'an ve sünnet ile belirlendiğine  

B) Varlıklı insanların yerine getirmesi gereken bir 

ibadet olduğuna 

C) Yılda bir defa verilmesi gerektiğine 

D) Temel ihtiyaç kapsamı dışında kalan fazla 

maldan verileceğine 

“Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel 
defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan 
ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”  

10. Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki 

kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

A) Sadaka-i fıtr  

B) Sadaka-i cariye 

C) Zekât 

D) İnfak  

 

 


