
1. “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 
İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirme-
yen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar 
namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. 
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Mâûn suresi, 
1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen 
tutumlardan biri değildir?

A) Bencillik  B) Karamsarlık

C) Kibir D) Riyakârlık

2. “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yok-
sullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli 
olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek kö-
leler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kal-
mışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmek-
te ve hikmetle yönetmektedir.” (Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Kimler zekâtı verir?
B) Zekât kimlere verilir?
C) Nelerden zekât verilir?
D) Zekât ne zaman verilir?

3. Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın fayda-
sı vurgulanmaktadır?

A) “Güzel söz sadakadır.”

B) “Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.”

C) “Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan ve-
rilendir.”

D) “Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri 
yok eder.”

4. “Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek 
ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir 
sözle korunsun!”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir.

B) Yardımların gizli yapılması daha doğru olur.

C) Yapılan iyilikten, iyilik yapan kişi de fayda görür.

D) İnsandan gücü oranında yardım etmesi beklenir.

5. “Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri 
kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisi-
ne dua eden hayırlı evlat.”

Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilir?

A) Sadaka-i fıtr  B) Sadaka-i cariye

C) İnfak  D) Zekât

6. • Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli 
zenginlik ölçüsüdür.

• Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını 
vererek yaptıkları ibadettir.

• Gücü yetenlerin Ramazan Ayı’nın sonuna kadar 
vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımı-
na yer verilmemiştir?

A) Fitre  B) Fidye 

C) Nisap  D) Zekât
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7. “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sa-
kın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla 
an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İhtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır.

B) Güçsüzlere haksızlık etmekten kaçınılmalıdır.

C) Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür edilmelidir.

D) Yardımlaşmaya, en yakın akrabadan başlanmalıdır.

8. Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemek-
sizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya 
manevi iyiliğe sadaka denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsa-
mında değerlendirilemez?

A) Hastaları ziyaret etmek

B) Otobüste yaşlılara yer vermek

C) İşçilerin maaşını vaktinde ödemek

D) Sokak hayvanlarına yiyecek vermek

9. 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 aşağıdakiler-
den hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A) Zekât verdiği malın cinsinde

B) Zekât verdiği oranda

C) Zekât verdiği kişide

D) Nisap miktarında

10. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde şehirlerin belirli 
noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin in-
sanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıy-
la emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine 
getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu kö-
şesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında 
küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu 
oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları renci-
de etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadis-
lerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?

A) “Sadaka, malı bereketlendirir.”

B) “Sağ elin verdiğini sol el görmesin.”

C) “Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.”

D) “Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok 
eder.”

11. Meyve ağaçlarının budanma zamanıydı. Babasına 
yardım eden Ömer, merakla sordu: “Baba! Dalları 
neden kesiyorsun, yazık değil mi?” Baba, oğluna gü-
lümseyerek şöyle dedi: “Budama işlemi, ağaçlarımızın 
daha iyi gelişmesi ve verimini artırması için kullandı-
ğımız bir yöntemdir. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni 
dallar çıkar, zamanla büyür ve gürleşir. Bu sayede 
ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz.”

Bu metne göre budama işleminin faydaları ile 
zekât ibadetinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi 
benzeşmektedir?

A) Malı bereketlendirmesi

B) İnsanın iç huzurunu artırması

C) Toplumsal barışa katkı sağlaması

D) Toplumdaki gelir dağılımını dengelemesi
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12. 

Felçl� Köpeğe Yürüteç Desteğ�

HABER
    Yaralı hâlde bulunan ve arka ayaklarının felçl� olduğu 
tesp�t ed�len b�r yavru köpeğe tedav�s�n�n ardından yürüteç 
alındı. 
     Sokakta yaralı hâlde yatan b�r köpeğ� fark eden mahalle 
sak�nler� durumu yetk�l�lere �lett�. Olay yer�ne gelen ek�pler 
yaralı hayvanı, Sokak Hayvanları Rehab�l�tasyon Merkez�ne 
götürdü. Burada yapılan tedav�n�n ardından �k� ayağının 
felçl� olduğu tesp�t ed�len köpek, satın alınan b�r yürütece 
yerleşt�r�ld�. Böylel�kle yen�den yürümeye başladı.

Bu haberin konusu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Sadaka B) Zekât C) Fitre D) Fidye

13. Aşağıdaki tabloda zekâtla ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

● Yoksullar
● Düşkünler
● Borçlular
● Yolda kalmış yolcular
● Özgürlüğünü yitirmiş olanlar
● Kalbi, İslam’a ısındırılmak
  istenen kişiler
● Allah yolunda çalışanlar
● Zekât memurları

● Altın, gümüş
● Nakit para ve
menkul değerler
● Ticaret malları

● Toprak ürünleri

● Madenler

● Koyun ve keçi

1/40 yani %2.5

1/5 yani %20

1/10 yani %10

40’tan 120’ye kadar bir koyun,
121’den 200’e kadar iki koyun

1/30
30’dan 40’a kadar bir tane 
2 yaşında buzağı,
41’den 59’a kadar bir tane
3 yaşına basmış buzağı

Her beş deve için bir koyun veya keçi

● Sığır ve manda

● Deve

Zengin olan 
her Müslüman

? ? ?

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu tabloda “?” ile gösterilen bölümlerden herhangi birine getirilemez?

A) Kimlere verilir?

B) Kimlere farzdır?

C) Ne kadar verilir?

D) Nelerden verilmez? 
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14. “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk 
içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum…” (Hûd suresi, 84. ayet)

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 III D) II ve III

15. 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 ya-
yanın 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, sadakadır.”

C) “Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın.”

D) “Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırmak sadakadır.”

16. 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 suresi, 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 suresi, 11. ayet)

C) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

D) “Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama!” (Duhâ suresi, 9 ve 10. ayetler)
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17.  

 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 
hayırsever bir vatandaş, bir bakkala girerek 
ihtiyaç sahibi ailelerin, veresiye defterindeki 
borçlarını ödedi ve bu ailelere verilmek 
üzere birer torba un parası bıraktı. Bakkal 
sahibi, olayla ilgili şunları anlattı: “Genç bir 
adam bakkala geldi ve borcunu ödemekte 
zorlanan müşterimin olup olmadığını sordu. 
Söylediğim kişilerin borçlarını hesaplatıp 
ödedi. Kim olduğunu sorduğumda ise ‘Sağ 
elin verdiğini sol el bilmemelidir.’ hadisini 
hatırlatarak ismini söylemekten kaçındı.”

Metindeki yardımlaşma şeklinin,

I. İhtiyaç sahipleri tespit edilmelidir.

II. Yardım edilen kimselerin onuru zedelenmemelidir.

III. Yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlanmalıdır.

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

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

18. Bir hükümdar, arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın, tarlasına fidan 
dikmekle meşgul olduğunu gördü, gayretini takdir etti 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 meyvesin-
den 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
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19. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi zekâtın kimlere, 
nasıl veya nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili bilgi 
içermez?

A) “Sadakalar (zekâtlar)… ancak fakirler, düşkün-
ler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a 
ısındırılacak olanlar, (özgürlüğüne kavuştu-
rulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda ci-
hat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir…” 
(Tevbe suresi, 60. ayet)

B) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da har-
cadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve 
gönül incitmeyenlerin, Rabb’leri katında mükâfatla-
rı vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeye-
ceklerdir 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 sure-
si, 261. ayet)

D) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve 
rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra 
harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alama-
yacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışma-
yın…” (Bakara suresi, 267. ayet)

20. 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

21. “Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Al-
lah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini gi-
derir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa 
Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. 
Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve 
ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşine yardım et-
tiği sürece Allah da onun yardımcısı olur.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine 
vurgu yapılmıştır? 

A) İbadet etmenin

B) Dünya ve ahiret ilişkisinin

C) Yardımlaşma ve dayanışmanın

D) Birey ve toplum arasındaki iletişimin

22. İslam dininde yardımlaşma, insanların maddi ve ma-
nevi hayatını kapsayacak şekilde, en geniş sınırları ile 
ele alınmıştır. Ayrıca yardım edilen insanların incitilme-
mesi ve onurunun korunması da çok önemsenmiştir. 
Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:  

“Allah yolunda, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe 
asla iyiliğe eremezsiniz...” (Âl-i  İmrân suresi, 92. ayet)

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları 
gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayır-
lıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur...” 
(Bakara suresi, 271. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak 
istenen düşünceye ters düşer?

A) Verilen malın iyi olmasına dikkat edilmesi

B) Yardım yapılırken Allah rızasının hedeflenmesi 

C) Yardım yapılan kimselerin sosyal medyada payla-
şılması

D) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için araştırma ya-
pılması
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23. Sadaka-i cariye; insana, öldükten sonra da sevap ka-
zandıran amellerdir. Hz. Muhammed (sav.) bu konuda 
şöyle buyurmuştur: “Bir insan öldüğünde şu üç şey dı-
şında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydala-
nılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Buna göre salgın hastalık yaşanan bir toplumda 
aşağıdakilerden hangisini yapmak sadaka-i cariye 
kapsamında değerlendirilir?

A) Hastalığa karşı ilaç geliştirmek

B) Hastaların iyileşmesi için dua etmek

C) İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak

D) Devletçe alınan tedbir ve kararlara uymak

24. Kadir Sami Bey; ihtiyaç sahibi kimselere, sahip olduğu 
mallardan 1/40 (%2,5) oranında vererek zekât ibadeti-
ni yerine getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami 
Bey’in, zekâtını verdiği mallardan biri olamaz?

A) Altın  B) Para 
C) Koyun D) Buğday

25. •  “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 sadaka-
dır.”

• “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

26. Hz. Muhammed’in (sav.) “Sağ elin verdiğini sol el gör-
mesin.” sözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi anlam-
ca örtüşür?

A) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de 
sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve 
şükranla an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân su-
resi, 92. ayet)

C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve 
rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra 
harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alama-
yacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışma-
yın…” (Bakara suresi, 267. ayet)

D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açık-
tan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice ve-
rirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır…” (Bakara 
suresi, 271. ayet)

27. “Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!  İşte 
o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen 
kimsedir.  Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar na-
mazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gös-
teriş yaparlar.  Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” 
(Ma’ûn suresi, 1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu sureden çıkarılabile-
cek sonuçlardan biri değildir?

A) Yetim hakları korunmalıdır.

B) Fakirlere yardım edilmelidir.

C) Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır.

D) İbadetler sadece Allah rızası gözetilerek yapılma-
lıdır.
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28. Osmanlı Dönemi’nde “Herkese Meyve Vakfı”nı kuran kişi, bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış; meyvelerin olgunlaş-
tığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve 
yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır.

Metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Zekât ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir.

B) Sadaka-i câriye hükmünde bir hayır işlemiştir.

C) Yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir.

D) Malının bereketlenmesini sağlamıştır.

29. Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali ve hâkim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir: “Ey Muaz! Yemen 
halkını, öncelikle Allah’tan başka bir ilah olmadığını, benim de Allah’ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. 
Eğer bunu kabul ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah’ın kendilerine 
zekâtı farz kıldığını haber ver. Bu zekât, zenginlerden alınır ve yoksullara verilir.”

Bu metinde zekâtın farz olması için gerekli olan;

I. Müslüman olmak,

II. akıl sağlığı yerinde olmak,

III. ergenlik çağına gelmiş olmak,

IV. nisap miktarı mala sahip olmak

şartlarından hangilerine değinilmiştir?

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

30. 

KURAK COĞRAFYALARA 
‘‘BİR DAMLA HAYAT’’

Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere 
yönelik başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında 
özellikle Afrika kıtasında birçok yeni su kuyusu açarak 
insanların hizmetine sundu. Vakıf bu proje ile insanların günlük 
su ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanındaki kuraklıktan 
dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini ve aynı zamanda 
bu hayır işinden gelecek nesillerin de istifade etmelerini 
hedeflemektedir.

Görselde sözü edilen proje kesin olarak aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? 

A) Zekât B) Sadaka-i cariye C) Fitre D) Fidye
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31. Zekât fakirin hakkı,

Zenginin imtihanı,

- - - -

Budur sadakadan farkı.

Bu dörtlükte boş bırakılan yere konusu bağlamında aşağıdaki dizelerin hangisi getirilmelidir?

A) Beden ile yapılır.

B) Ramazan’da verilir.

C) Nisap miktarı vardır.

D) Her Müslümana farzdır.

32. Zekât verilecek bazı mallar ve miktarları tabloda gösterilmiştir.

● Altın, gümüş
● Nak�t para
● Menkul değerler
● T�caret malları

● Koyun ve keç� ● Sığır ve mandaNELERDEN?

NE KADAR? 1/40 yan� %2.5

40’tan 120’ye 
kadar 1 koyun
veya keç�, 
121’den 200’e
kadar 2 koyun
veya keç�

(1/30)
30’dan 40’a kadar 
1 tane �k� yaşında 
buzağı, 41’den 
59’a kadar 
1 tane üç yaşına 
basmış buzağı

Kerem; 48 keçi, 38 inek ve 30.000 TL paranın zekâtını vermek istemektedir.

Buna göre vermesi gereken zekât miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Parasının zekâtı 1000 TL’dir.

B) İnekleri için 2 buzağı vermelidir.

C) Vermesi gereken keçi sayısı 1’dir.

D) Keçilerin zekâtını 2 koyun olarak da verebilir.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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33. Seyahat eden bir bilge, dere kenarında değerli bir taş bulur. Sonraki gün, ihtiyaç sahibi biriyle karşılaşır ve beğendiği 
bu taşı tereddüt etmeden ona verir. Sevinçle oradan ayrılan adam, ertesi gün bu taşı bilgeye geri getirir ve şöyle der: 
“Bana verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Ama düşündüm ki sende bu taştan daha değerli bir şey 
var. Bu mücevheri verebilmeni mümkün kılan bir şey… Bana onu verir misin?”

Bu metinde vurgulanan ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoşgörü B) Cömertlik C) Dürüstlük D) Çalışkanlık

34. Bir gün, Hz. Muhammed (sav.) “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.” buyurdu. “Ya bulamayan olursa?” diye soru-
lunca “Elinin emeğiyle çalışır, hem kendi için harcar hem de sadaka olarak verir.” dedi. “Peki bunu yapamazsa?” diye 
tekrar sorulunca “Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder.” cevabını verdi. “Buna da gücü yetmezse?” 
diye yine bir soru sorulunca da “İyiliği veya hayrı tavsiye eder.” dedi. “Bunu da yapamazsa?” denerek yeniden sorulun-
ca “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır.” cevabını verdi.

Bu hadiste sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Bireye manevi katkılar sağladığı

B) Gönül kırmadan verilmesi gerektiği

C) Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği

D) Çeşitli koşullarda yerine getirilebileceği

35. Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği özenle yapmak da lazım.

Bu sözdeki altı çizili ifade ile aşağıdaki ayetlerin hangisi ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyi olanlarından hayra harcayın. Kendi-
nizin göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri yardım olarak vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)

B) “Sadakaları açık olarak verirseniz ne iyi; fakat yoksullara gizleyip verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu 
sebeple sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlar. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara suresi, 271. 
ayet)

C) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 
Rabb’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. 
ayet)

D) “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, 
fakirler ve yolda kalmışlar içindir.’ Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara suresi, 215. 
ayet)


