
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 

 

 

1. Bu haberin konusu aşağıdaki kavramlardan 

hangisine örnek oluşturur? 

A) Sadaka       B)  Zekat   C) Fite        D) Fidye 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu tabloda “?” 

gösterilen bölümlerden her hangi birine 

getirilmez?  

A) Kimlere verilir?               C)  Kimlere farzdır? 
B)  Ne kadar verilir?                 D)  Nelerden verilmez? 

3. “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa Allah da o 

kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır.”  

“İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yoldaki 

rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman da 

sadakadır.” “Bir kimse ağaç diker de o ağacın 

meyvesinden bir insan veya hayvan yerse bu, o 

ağacı diken kimse için sadaka olur.”  

Bu hadislerden hareketle,  
I. Sadaka, kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir.  

II. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik 

eder.  

III. Yardımlaşmada, gösterişten kaçınılması esastır.  

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?  

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

 

 

 

4. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka 

tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. 

Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve 

hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından 

korkuyorum." 

Hud Suresi 84. ayeti 

Hz. Şuayb’ın halkına seslenişini içeren bu ayet; 

I. Tevhit 

II. Tevekkül 

III. Dürüstlük 

Kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? 

 

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

 

5. Bu sabah sağa sola kayarak ilerleyen bir otomobil 

geçti yanımızdan. O an yüreğimiz ağzımıza geldi 

âdeta. Yolun buzlu olması nedeniyle hâkimiyetini 

kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. O 

esnada yolda başka bir araç veya yayanın 

olmaması muhtemel bir kazayı önledi. Hemen 

kaza yapan aracın yanına gittik. Neyse ki 

sürücünün durumu iyiydi. Babam sürücüye 

“Geçmiş olsun, verilmiş sadakanız varmış.” dedi.  

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu metindeki altı 

çizili sözle anlamca aynı doğrultudadır?  

A) “Az sadaka, çok belayı önler.”  

B) “Her iyilik ve güzel iş bir sadakadır.”  

C) “Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın.” 

D) “Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırmak 

sadakadır.” 
 

6. İslam dininin beş temel şartından biri olan 

zekâtın; kimler tarafından, nelerden, ne kadar, 

kimlere ve nasıl verileceği Kur’an-ı Kerim’de 

belirtilmiştir.  

Bu cümleden hareketle, zekâtla ilgili,  

I. Farz bir ibadettir.  

II. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir.  

III. Malın bereketlenmesine sebep olur.  

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?  

A) Yalnız I.                B) I ve II.                   

C) II ve III.                 D) I, II ve III. 

Ünite Değerlendirme 
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7. Hz. Ömer, aldığı bir arazi için “Ömrüm boyunca böyle 

güzel ve kıymetli araziye sahip olmamıştım.” diyerek 

ona verdiği değeri belirtmiş ve daha sonra bu arazinin 

gelirini ihtiyaç sahiplerine bırakmıştır.  

Hz. Ömer’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden 

hangisinde verilmek istenen mesajla 

örtüşmektedir?  

A) “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe 

inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye 

malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa 

kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın...” (Bakara sûresi, 264. ayet.)  

B) “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, 

üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette 

bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.” 

(Nahl sûresi, 11. ayet)  

C) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda 

harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” 

(Âl-i İmrân sûresi, 92. ayet)  

D) “Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de 

sakın azarlama!” (Duhâ sûresi, 9 ve 10. ayetler) 

 

8.  

 

 

 

 

Metindeki yardımlaşma şeklinin;  

I. İhtiyaç sahipleri tespit edilmelidir.  

II. Yardım edilen kimselerin onuru 

zedelenmemelidir.  

III. Yardım etmeye akraba ve yakınlardan 

başlanmalıdır.  

İlkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?  

A) Yalnız I.                      B) I ve II.        

C) II ve III.                       D) I, II ve III. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bir hükümdar, arkadaşlarıyla birlikte gezmeye 

çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir 

adamın, tarlasına fidan dikmekle meşgul 

olduğunu gördü ve yanına gidip şöyle dedi:  

– Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? 

Maşallah yaşını yaşamışsın, bu diktiğin fidanların 

meyvesinden belki de yiyemeyeceksin! İhtiyar 

şöyle cevap verdi:  

– Diktiğim fidanların meyvesini benim yemem 

şart değil, evlat! Biz nasıl bizden öncekilerin 

diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak bizim 

diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden 

sonrakiler yer.  

Bu metindeki yaşlı adamın davranışı, aşağıdaki 

kavramlardan hangisinin kapsamında 

değerlendirilir?  
 A) Sadaka-i cariye                                B) Fıtır sadakası  

 C) Zekât                                                 D) Fidye 

10. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi zekâtın 
kimlere, nasıl veya nelerden verilmesi gerektiği 
ile ilgili bilgi içermez?  

A) “Sadakalar (zekâtlar)… ancak fakirler, düşkünler, 

zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a 

ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne 

kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda 

cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir…” 

(Tevbe suresi, 60. ayet)  

B) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da 

harcadıklarının peşinden (bunları) başa 

kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rabb’leri 

katında mükâfatları vardır. Onlar için korku 

yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara 

suresi, 262. ayet)  

C) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 

yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane 

bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat 

verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” 

(Bakara suresi, 261. ayet)  

D) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 

ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 

hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü 

yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye 

vermeye kalkışmayın…” (Bakara suresi, 267. 

ayet) 


