
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 
 
1. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olan Maun suresi, adını, 

son ayetinde geçen "maun" sözcüğünden almıştır. 
Maun, "yardım ve zekât" anlamına gelir. Maun suresi 
7 ayetten oluşur. Mekke Dönemi’nde inmiştir. 
Surede, biri Allah’ın (c.c) nimetlerini ve hesap gününü 
inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için 
yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir 
edilmektedir. Buna göre;  
I. Surenin ele aldığı konulardan biri yardım ve 
yardımlaşmadır.  
II. İyilik yaptığımız kişilere bunu hatırlatmalıyız.  
III. Allah’ın nimetlerine daima şükretmeliyiz.  
IV. Ahiret gününe iman etmek esastır.  

yargılardan hangisi ya da hangileri doğru değildir?  

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

2. Maun suresinde; 

I. Dürüstlük 

II. Tevhit 

III. Yardımlaşma 

IV. Zekat 

Gibi kavramlardan hangisine veya hangilerine 

değinilmiştir? 

A) I, II            B)  I, II, III          D)  III, IV           D) III, II 

 

3.  “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi 

özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz 

kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar 

(namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma 

bile engel olurlar.”  

(Maun suresi)  

Bu sureden, aşağıdaki yargıların hangisine 

ulaşılamaz?  

A) İbadetler ihlaslı bir şekilde yapılmalıdır.  

B) İyilik yapmak teşvik edilmelidir.  

C) Yetimler, kimsesizler görmezden gelinmemelidir. 

D) İnsanların olduğu yerde namaz kılınmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, 

bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama 

tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 

O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek 

olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne 

varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından 

başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun 

sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp 

gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük 

olan yalnızca O’dur.”  

(Bakara suresi, 255. ayet)  

Yukarıda anlamı verilen ayet ile ilgili;  

I. Tevhid inancını anlatır.  

II. İslam inanç esaslarının tamamını anlatır.  

III. Allah’ı insanlara tanıtan eşsiz bir açıklamadır.  

yargılarından hangileri söylenebilir?  

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

 

5. “…Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını 

ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş 

yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”  

(Maûn suresi, 4-7. ayetler)  

Ayetlere göre ibadetlerimizi yaparken 

aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?  

A) Allah rızası için yapmalıyız.  

B) Gizli olarak yapmalıyız.  

C) Kendimiz için yapmalıyız.  

D) Başka insanları düşünmeliyiz. 

 

6. “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi 

özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz 

kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar 

(namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma 

bile engel olurlar.”  

(Maûn suresi, 1-7. ayetler)  

Bu ayetleri kendisine rehber edinen bir kişiden 

aşağıdaki davranışların hangisini yapması 

beklenmez?  

A) İbadetlerini yerine getirmede dikkatli olması  

B) Dünya ve ahiret dengesini gözetmesi  

C) Riyakâr davranışlar sergilemesi  

D) Muhtaç olanlara yardım etmesi 

 

 

 
 2. Ünite Zekât ve Sadaka Test 5 
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7. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.  

1. Dini yalanlayanı gördün mü?  

2. İşte o, yetimi itip kakar;  

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  

6. Onlar gösteriş yapanlardır,  

7. Ve hayra da mani olurlar.  

(Maûn Suresi)  

Maûn suresinden aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz?  

A) Muhtaçlar korunup gözetilmelidir.  

B) Yardımlaşma faaliyetleri 

yaygınlaştırılmalıdır.  

C) İbadetlerde samimi olunmalıdır.  

D) Akrabalık bağları güçlü tutulmalıdır. 

 

8. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.  

8. Dini yalanlayanı gördün mü?  

9. İşte o, yetimi itip kakar;  

10. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  

11. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 

12. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  

13. Onlar gösteriş yapanlardır,  

14. Ve hayra da mani olurlar.  

(Maûn Suresi)  

Aşağıdakilerden hangisi meali verilen Mâûn 

suresinin mesajlarından biri değildir?  

A) Dinimiz yardımlaşmaya çok önem 

vermektedir.  

B) İbadetler sadece Allah rızası için 

yapılmalıdır. 

C) Oruç ibadetinin yardımlaşmaya çok 

büyük katkısı vardır.  

D) Müslüman imkânı varsa yardım etmeli 

yoksa da en azından yardımlaşmayı 

teşvik etmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mâun suresinde surede aşağıdaki kavramlardan 

hangisi eleştirilmektedir?  

A) Riya       B) Sadaka          C) Zekat          D) İnfak 

10. Bir konu veya olayla ilgili temel kelimelerin bir 

araya getirilmesiyle oluşturulan şekillere kelime 

bulutu denir.  

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 
 

 

I. Maun suresi 7 ayettir. 

II. Kur’an-ı Kerim’in 107. Suresidir. 

III. Sadece namazlarda okunur. 

IV. Adını yardım, zekat gelen maun 

kelimesinden alır. 

11. Muan suresiyle ilgili olarak verilen bilgilerden 

kaç tanesi doğrudur? 

A) 1             B) 2                  C) 3                D) 4 

 


