
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 
 
1. İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için insanın kendisine 

verilen malların şükrünün bir gereği olarak Allah’ın 
emrettiği yerlere harcama yapması, bağışta 
bulunmasına denir. İnfak, farz olan zekâtı ve gönüllü 
olarak yapılan her çeşit hayrı içerir aynı zamanda 
Müslüman kimseye fedakârlık yapma bilinci 
kazandırır.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak olarak 
değerlendirilemez?  
A) Öğrencilere burs vermek.  
B) Afrika’da su kuyusu açtırmak.  
C) Ramazanda iftar yemeği vermek.  
D) Komşuluk haklarına riayet etmek. 

2. “Zekât ibadetini yerine getirmek için Allah ve Resulü 

tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik 

ölçüsüne nisab denir. Altın, gümüş, ticaret malları, 

para, büyük ve küçükbaş hayvanlar, toprak ürünleri, 

madenler ve deniz ürünlerinin zekâtı verilir. Bu 

malların nisab miktarları farklıdır.  

Zekâtı verilmesi gereken mallar ve nisab miktarları: (I) 

Altının nisab miktarı 85 gramdır. Ticaret malı ve 

paranın da 85 gram altının değerine ulaşması gerekir. 

Bunların zekâtı 1/40 oranında verilir. (II) Küçükbaş 

hayvanlarda zekât verilmesi için en az 40 hayvana 

sahip olmak gerekir. Küçükbaş hayvanlarda 40’tan 

120’ye kadar bir koyun zekât verilir. (III) Büyük baş 

hayvanlardan sığır ve mandada nisab 30’dur ve 30 

sığır için iki yaşında bir buzağı zekât olarak verilir. (IV) 

5 devesi olanın zekât vermesi gerekir. 5 deve için bir 

koyun verilir. (V) Toprak ürünlerinde zekât; sulama, 

gübreleme gibi masraflar yoksa 1/20, söz konusu 

masraflar varsa varsa 1/10 oranında verilir. 

Zekât ile ilgili bu metinde kaç numaralı cümlede hata 

yapmıştır?  

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

3. I.“Her türlü yardım bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 

II. Sahip olunan malın belli bir orana ulaşmasına bağlı 

olarak belirlenmiş oranda verilir. 

III. Miktarı ve zamanı yoktur. Sadece maddi içeriklidir. 

IV. Şükür amaçlı verilir. Nisap miktarı mala sahip olma 

şartı vardır. 

Buna göre, tanımı verilen kavramlar aşağıdakilerden 

hangisinde doğru bir sıralamayla verilmiştir? 

        I                     II                         III                         IV 

A) Fitre             Sadaka               Zekat                    İnfak 

B) Sadaka         Zekat                  İnfak                    Fitre 

C) Sadaka         Zekat                  Fitre                    İnfak 

D) İnfak            Zekat                  Sadaka               Fitre 

 

 

 
4. Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır. Fıtır sözlükte; 

yaratılış, Ramazan’ın sona ermesi ve iftar vakti orucun 

açılması gibi anlamlara gelmektedir. Temel ihtiyaçlarını 

karşıladıktan sonra, nisab miktarı kadar malı bulunanlar 

kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır 

sadakası verirler. Bu kimselerin fıtır sadakası vermesi 

vaciptir. Fıtır sadakası; Yüce Allah’ın bize bahşettiği 

varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken 

istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir 

özrüdür. Ayrıca insanlar arasındaki sevgi, saygı ve 

kardeşliğin sağlayıcısıdır. Ülkemizde daha çok fitre olarak 

bilinir. Fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar 

verilmesi gerekir. Böylece bu sadaka sayesinde ihtiyaç 

sahipleri de bayram coşkusuna ortak edilmiş olur.  

Verilen bilgilere göre, fıtır sadakası ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) Yılın herhangi bir zamanında yapılan bir ibadettir.  

B) Fıtır sadakası verebilmek için dinen zengin olmak 

gerekir. 

C) Kişi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler 

için verir. 

D) İnsanlar arasında sevgi bağlarını güçlendirir. Allah 

yararlı işlerle meşgul olanlardan razı olacaktır. 

 

5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde zekât 

verilen mal oran eşleştirilmesinde yanlışlık 

yapılmıştır?  

A) Altın - %2.5                             B) Sığır - 1/40  

C) Koyun - 1/40                          D) Buğday - 1/10 

 

6.  I. Hayvanlardan zekât verilmez.  

II. Zekât vermeye yakından uzağa doğru bir yol 

izlemeliyiz.  

III. Bütün zekâtlarımızı mutlaka gizlice vermeliyiz. 

Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

veya hangileri yanlıştır?  

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

 

7. I. Anne – Baba                       II. Kardeş                           

III. Dede - Nine                      IV. Hala - Teyze  

Numaralanmış kişilerden hangilerine zekât 

verilebilir?  

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

 

8. “Bir malın zekâtının verilebilmesi için o malın ihtiyaç 

fazlası ve gelir getiren cinsten olması gerekir. Buna 

göre aşağıdaki mallardan hangisinin zekâtı 

verilmez?  

A) Kira gelirinden elde ettiğimiz para 

B) 150 adet koyun 

C) 7,5 ton zeytinyağı 

D) Bindiği araba 

 
 2. Ünite Zekât ve Sadaka Test 2 
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9. Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı 

devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı 

hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan 

kimselere sevap kazandırırlar.  

Aşağıdakilerden hangisi metinde yapılan tanım 

kapsamında değerlendirilmez?  

A) İnsanlığa yararlı bir buluş yapmak 

B) Müslüman kardeşine gülümsemek  

C) Hayırlı bir evlat yetiştirmek 

D) Ağaç dikmek 

 

10. Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

A) İnsanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının 

artmasını sağlar.  

B) Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. 

C) Ekonomik dengesizliğin giderilmesine yardımcı 

olur. 

D) Toplumsal sınıf farklılıklarını koruma altına alır. 

 

11. Çiftçilik ile geçimini sağlayan Süleyman, küçükbaş ve 

büyükbaş hayvanlarını, parasını, altınını ve kullandığı 

arabasını hesaplayarak vermesi gereken zekat 

miktarını belirlemiştir. Hesaplamayı yaparken 

İslam’ın öngördüğü zenginlik ölçülerine dikkat 

etmemiştir. Kimlere zekat verebileceğini araştırdıktan 

sonra vereceği zekatın bir kısmını arasında 

anlaşmazlık bulunan fakir durumdaki kardeşine, diğer 

kısmını da çok borcu olan komşusuna vermeye karar 

verir. Süleyman, kardeşine “Babamdan kalan arazi 

konusunda her ne kadar anlaşamasak da ben yine de 

zekatımı sana veriyorum.” diyerek zekatını verir. 

Borçlu komşusuna da zekatını veren Süleyman, dini 

vazifesini yerine getirmenin huzuruna kavuşur.  

Süleyman’ın uygulamaları konusunda 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

A) Zekat verilecek mallar konusunda hata 

yapmamıştır. 

B) Zekat verilecek kişiler konusunda yanlışlık 

yapmamıştır. 

C) Zekat verdiği kişilere karşı dini kurallara uygun 

bir tavır sergileme 

D) Zekatını hesaplarken nisap miktarlarına dikkat 

etmiştir. 

 

12. Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın 

zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) 

oranında vermiştir. 

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 

13. Sadakayla ilgili verilen cümleleri doğru ve yanlış 

olarak dolduralım. 

I. Bu ibadeti yerine getirmek için nisap miktarı 

gerekmez.  

II. Allah rızası için yapılan her türlü iyilik ve 

yardımlardır. 

III. Sadece maddi olarak yerine getirilebilen bir 

ibadettir.  

IV. Her zaman yerine getirilebilen sünnet bir 

ibadetti 

Numaralı cümlelerin Doğru/Yanlış bölümü sırasıyla 

nasıl doldurulmalıdır?  

A) D, D, Y, D                     B) D, D, D, D  

C) Y, D, Y, D                      D) D, D, Y, Y 

 

14. Ahmet Bey, nisap miktarı malı olduğunu ve üzerinden 

bir yıl geçtiği için ihtiyaç sahiplerine doğru zamanda 

yardım etmek niyetiyle zekâtını vermeye karar 

vermiş, kimlere zekât verebileceği konusunda ise 

mahallelerindeki cami görevlisi Melih Hoca’dan 

yardım istemiştir. Melih Hoca: Kuran-ı Kerim’in Tevbe 

suresi 60.ayetine göre şu kişilere zekat verilir; …………  

Verilen metinde Melih Hoca’nın yapacağı açıklama 

aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlarsa yanlış bir 

cümle olur?  

A) Yeğenine                         B) Torununa  

C) Borçlulara                       D) Yolda kalmışlara 

 

15. 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. 

 

16. Zekâtla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 

hangisinde bir yanlışlık vardır? 

 

A) İslam’ın ibadet esaslarından biridir. 

B) Her Müslüman farz bir ibadettir. 

C) Kime verileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. 

D) Mali bir ibadettir. 


