
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 
 
1. İslam’ın 5 temel şartından biri olan zekât ibadetini 

yerine getirmenin bazı koşulları bulunmaktadır. Buna 
göre; 

I. Akıllı ve ergen olmak 
II. Erkek olmak  

III. Dinen zengin sayılmak 
IV. Sağlıklı olmak 
V. Sahip olduğu paradan/maldan daha çok 

borcu olmamak  
numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da 
hangileri bu koşullardan değildir?  

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

2. Zimem defteri bugünün veresiye defteridir. Ramazan 

günlerinde zenginler, bakkal, manav gibi dükkânlara 

girerek dükkân sahiplerinden zimem defterini 

çıkarmalarını isterlerdi. Defteri alan varlıklı kişi, 

defterin başından, ortasından ve sonundan rastgele 

sayfalar koparır ve bunlarda yazılı borçları öderdi. 

Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu 

ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. 

Metindeki yardımlaşma şekli,  

I. İhtiyaç sahiplerinin onuru incitilmemelidir. 

II. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. 

III. Malın kötüsünden verilmemelidir.  

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?  

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

 

3. Aşağıdakilerden hangisi zekatın faydalarından 

değildir?  

A) İnsanı bencillikten ve cimrilikten uzaklaştırır. 

B) Toplumsal yakınlaşma ve birlik, beraberlik sağlar. 

C) Günlük hayatın planlanmasına yardımcı olur. 

D) Bireye insanların sorunları ile ilgilenme bilinci 

kazandırır. 

 

4. Hangisi zekât ve sadakanın bireysel 

faydalarından biri değildir?  
A) Verilen nimetlerin şükrüne vesile olduğu için 

Allah’ın sevgisini kazandırması.  

B) Malın, içinde hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerinin 

hakkı ödendiği için temizlenip bereketlenmesi.  

C) Kişideki bencillik, cimrilik, hırs gibi kötü 

duygularının temizlenmesine sebep olması.  

D) Zenginde fakire karşı merhamet, fakirde zengine 

karşı hürmet duygularını geliştirerek bütünlük 

sağlaması. 

 

 

 

 

5. 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. 

 

6.  İslam dininde zekât, infak ve sadaka gibi ibadetlerin 

hem bireysel hem de toplumsal faydaları vardır. 

Buna göre;  

I. “Zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü 

gibi hataları yok eder.”  

II. “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan 

kısımlarını temizlemek için farz kıldı…”  

III. “Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da 

günâhları yok eder.”  

Verilen hadislerden hangilerinde sözü edilen 

ibadetlerin bireysel faydalarından söz edilmiştir?  

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

 

7. “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak 

yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, 

gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, 

(hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, 

borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalanlara 

mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”  

(Tevbe suresi, 60. ayet)  

Verilen ayet dikkate alındığında zekât ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

A) İslam’ın yayılmasında etkili bir ibadettir. 

B) Malın bereketlenmesini sağlar.  

C) Allah’ın inananlara kesin bir emridir.  

D) Toplumun dayanışma ruhunu canlı tutar. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadaka 

ibadetlerinin toplumsal yönlerinden biri değildir?  

A) İnsanlar arasında sevgi bağını güçlendirir.  

B) Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırır.  

C) Toplumda eşitlik ve adaletin oluşmasına katkı 

sağlar.  

D) Malı bereketlendirir. 

 

 

 

 
 2. Ünite Zekât ve Sadaka Test 3 



Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 

9. ► “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, 

yedi başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz 

dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. 

Allah’ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir.” (Bakara Suresi 

261)  

► “ Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki 

cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf 

edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir 

bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki 

kat ürün vermiştir...” (Bakara suresi, 265) 

Yukarıdaki ayeti kerimeler dikkate alındığında;  

I. Zekât ve sadaka, zekât veren kişinin malının 

bereketlenmesini sağlar.  

II. Zekât ve sadaka, sadece Allah’ın rızasını 

kazanmak için verilmelidir.  

III. Zekât ve sadaka, insanı cimrilik ve bencillik gibi 

duygularından temizler. 

IV. Zekât ve sadaka, kardeşlik bilincini geliştirir ve 

toplumsal yardımlaşmayı pekiştirir. V- Zekât ve 

sadaka, insanlar arasında sevgi, saygı ve 

hoşgörü ortamını oluşturur.  

yargılarından hangisi ya da hangileri bu ayetlerden 

çıkarılabilir?  

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

C) I – II – III                                               D) I – II 

 

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. I. Paylaşmak ve yardımlaşmak, Müslüman olmaktan 

ziyade insan olmanın bir gereğidir. II. Paylaşma ve 

yardımlaşma, eğer insan onuru temel alınarak yerine 

getirilirse, hem yardım alanı hem de yardımda 

bulunanı mutlu eder. III. Allah yolunda maldan 

harcama yapmak, zenginler ile yoksullar arasındaki 

sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir, cimriliği ve 

kıskançlığı ortadan kaldırır. IV. Böylece topluma birlik 

ve beraberlik duygusu hâkim olur. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisi sadakanın hem 

bireysel hem de toplumsal faydasına birlikte 

değinmektedir?  

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

 

 

12. Mali bir ibadet olan zekât, kişinin isteğine bırakılmış 

bir yardımlaşma değil; yoksulun ve fakirin, zenginin 

zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek 

mecburiyetinde olduğu bir görevdir. 

Parçada verilen bilgiler zekâtla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  

A) Zekatın zengin Müslümanlar için faz olduğu 

B) Zekatın fakir ve yoksulun hakkı olduğu 

C) Zekatın para ve mal ile yerine getirilen bir ibadet 

olduğu 

D) Zekatın fakir ve yoksullar dışında kimeyse 

verilemeyeceği  

 

13. Sadaka ve zekat ___________ gibi duygulardan 

uzaklaştırır. 

Verilen bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 

kelimelerden hangisi getirilemez? 

 

A) Riya         B) Kanaatkârlık       C) Bencilik    D) Kibir    

 

14. 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. 

 

 


