
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 
 
1. Hz. Muhammed (sav.), Müslümanları yardımlaşma ve 

dayanışma konusunda bir bedenin organlarına 
benzetmiştir. Bedendeki organlar arasındaki bağın 
çok sağlıklı ve güçlü olduğu gibi Müslümanlar 
arasındaki dayanışma ve uyum da bunun gibidir. Bu 
açıdan toplumun bireyleri arasındaki bağın 
güçlendirilmesi de toplumsal uyumun sağlanması için 
önemlidir. Bundan dolayı İslam dini zekât ve sadaka 
gibi ibadetlerle, insanlar arasında yardımlaşma ve 
dayanışmayı öğütler.  
Paragrafta verilen en genel düşünce hangi seçenekte 
ifade edilmiştir?  
A) Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiği 
B) İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği 

önem 
C) Yardımlaşmanın kimler arasında gerçekleşeceği 
D) Bedeni oluşturan organlar arasındaki uyum 
 

2. “Onların mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden 

dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak 

vardır.”(Zariyat, 19) 

"Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine 

merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede 

tek bir beden gibidir. Bedenin bir organı acı çektiği 

zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı 

çekerler." (Müslim,"Birr",66) 

Ayet ve hadis mealleri bir arada düşünüldüğünde 

en çok hangi iki kavram ön plana çıkmıştır? 

A) Yardımlaşma, danışma  

B) Dayanışma, yardımlaşma 

C) Yardımlaşma, cesaret          

D) Tevekkül, dayanışma 

 

3. “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde 

olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. 

Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da 

güzel davranışta bulunanları sever.” (Al-i İmran Suresi 

134.ayet)  

Verilen ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi 

çıkarılmaz?  

A) Özdenetim sahibi bireyler olunması 

öğütlenmektedir. 

B) İmkânı olduğu hâlde yardımlaşmayanlar 

cezalandırılacaktır. 

C) İnsanın paylaşımda bulunması için zengin 

olmasına gerek yoktur. 

D) Allah yararlı işlerle meşgul olanlardan razı 

olacaktır. 

 

 

 

 

4. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa 

kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin 

Allah katında ödülleri vardır…” (Bakara suresi, 262. 

ayet)  

“İsteyeni sakın azarlama!” (Duhâ suresi, 10. ayet)  

Verilen ayet meallerinde zekât ibadetinin hangi 
yönü vurgulanmaktadır?  

A) Hangi mallardan verileceği  

B) Hangi oranda verileceği  

C) Ne zaman verileceği  

D) Nasıl verileceği 

 

5. Türkiye, Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehirde 

hissedilen depremle sarsılırken, yurdun dört bir 

yanından da deprem bölgesine destek yağdı. 

Bakanlıklar, Türk Kızılayı, AFAD, UMKE gibi kurumların 

yanı sıra ülke genelinde vatandaşlar da seferber 

olarak depremin yaralarının sarılması için harekete 

geçti Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 

çok sayıda yaşam malzemesi bölgeye gönderildi. 

Dinimiz bu konuyla ilgili insanlara ………………....... 

ayeti/ hadisi ile öğüt vererek Müslümanlar arasındaki 

yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmektedir. 

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdaki ayet ve 

hadislerden hangisi getirilemez? 

A) “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka 

verirse -ki Allah sadece helal olanı kabul eder. 

Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul 

eder…………” (Buhârî, Zekât, 8) 

B) “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle 

kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz 

Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara Sûresi, 195. 

ayet.) 

C) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, 

gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 

harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 92. 

ayet.) 

D) De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi 

Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet 

dilese buna engel olacak kimdir?” Onlar 

kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir 

yardımcı bulamazlar. (Ahzâb Sûresi, 17. Ayet) 

 

 

 

 
 2. Ünite Zekât ve Sadaka Test 1 
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6. Dinimizde paylaşma ve yardımlaşma sadece maddi 

konularda olmaz. Maddi olarak yardım edemeyecek 

durumda olan kimselerin çevresindekilere gönül alıcı 

sözler söylemesi, çevresindekilerin sevinç ve 

üzüntülerini paylaşması da yardımlaşma kapsamına 

girer.  

Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 

maddi yardım olarak değerlendirilemez?  

A) Borcu olan amcamıza para vermek.  

B) Ameliyat olan dayımızı ziyaret etmek.  

C) Öğrenci yurduna yemek yardımında bulunmak.  

D) Fakir komşumuza ramazan kolisi vermek. 

 

7. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Beyza 

Hanım, “Kefenin cebi yok.” diyerek 2500 TL maaşının 

500 TL’sini ihtiyaç sahibi öğrencilere ayırdı. 

Yardımsever Beyza Hanım, “Küçükken çok zorluklar 

çektim. Durumum oldukça böyle davranmaya devam 

edeceğim.” dedi. 

Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisinin yansıması 

olduğu söylenebilir? 

A) “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda 

harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları 

affederler. Allah işini güzel yapanları sever.” (Âl-i 

İmrân suresi, 134. Ayet) 

B) “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 

gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu 

kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, 

belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini 

sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk 

yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet 

ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile 

hükmedemezler.” (Fâtır suresi, 13. Ayet) 

C) “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen 

mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü 

çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini 

zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen 

her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Âl-i İmrân 

suresi, 26. Ayet) 

D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı 

sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan 

nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize 

düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. 

İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler 

olmuştunuz...” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet) 

 

 

 

 

 

 

8. I. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak 

koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, 

yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 

arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 

Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri 

sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)  

II. “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine 

merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin 

organları gibidir. Bedenin bir organı 

rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve 

yüksek ateşle bu acıya ortak olur.” (Hadis-i şerif)  

III. “Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak 

vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma 

bulamazsa güzel bir sözle korunsun!” (Hadis-i şerif)  

Verilen ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın 

paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi gösterir? 

 A) Yalnız I      B) Yalnız II        C) I –II         D) I–II – III 

9. “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları 

arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her 

kişinin vay haline! O, malının, kendisini 

ebedileştirdiğini sanır.” (Hümeze suresi, 1-3.ayetler)  

Yukardaki ayetlerin tasvir ettiği bir kişiden hangi 

davranışı sergilemesi beklenemez?  

A) Zengin olması durumunda fakirlerin hakkını 

gözetmede istekli olur. 

B) Sahip oldukları ile yetinmez hep daha fazlası için 

çalışır.  

C) Toplumsal duyarlılık ile ilgili çalışmaları 

görmezden gelir. 

D) Servetinin onu bu dünyada her şeyden 

koruyabileceğine inanır. 

 
10. Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla sohbet ederken ihtiyaç 

sahibi bir Medineli gelir ve ondan bir şeyler ister “Evinde 

bir şey var mı?’’ diye sorar Allah’ın elçisi. Bir kısım sergi 

olarak bir kısım elbise olarak kullandıkları bir örtü ve bir de 

su tasından başka bir şey olmadığını söyler. Allah Resulü o 

eşyaları getirmesini ister ve o eşyalar iki dirheme satılır. 

Peygamberimiz adamdan bir dirhemiyle ailesine yiyecek 

almasını bir dirhemiyle de balta alıp onunla kurumuş odun 

toplayıp satmasını ister. O adam bu şekilde on beş gün 

içinde on dirhem kazanır ve ailesine yiyecek ve giyecek alır.  

Yukarıdaki olaydan seçeneklerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Hiç kimse el emeğinden daha hayırlı bir şey 

yememiştir. 

B) İnsan çalışarak kendi rızkını kazanmalıdır. 

C) Peygamberimiz Medineli sahabiden gereksiz 

eşyasını satmasını istemiştir. 

D) Peygamberimiz Medineli sahabiye nasıl para 

kazanabileceğini öğretmiştir. 


