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Deneme Sınavı

2.  Öğretmeni, öğrencisi; işvereni, işçisi; doktoru, hasta-
sı; zengini, fakiri toplumsal hayatta insanlar birbirleri-
ni tamamlamaktadır. İş adamının fabrikasında çalışa-
cak işçiye ihtiyacı vardır. İşçinin de fabrikasında çalı-
şabileceği bir iş verene ihtiyacı vardır. Öğrencinin öğ-
retmene, öğretmenin de öğrenciye ihtiyacı vardır. Kı-
sacası herkes bir bütünün parçasıdır. 

	 Parçada	toplumu	ayakta	tutan	hangi	temel	faktör-
den	bahsedilmiştir?

A) Sevgi ve saygıdan

B) Güven ve merhametten

C) Adalet ve yasalardan

D) Dayanışma ve yardımlaşmadan

3. "Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka ola-
rak vererek ateşten korunun! Kim yarım hur-
ma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!"
                            (Hadisi Şerif)

	 Verilen	hadise	bakılarak	aşağıdaki	yargılardan	han-
gisine	ulaşılamaz?

A) Sadaka vermek önemli bir ibadettir.

B) Az da olsa sadaka vermek gereklidir.

C) Maddi olmayan iyilikler de sadaka yerine geçer.

D) Sadaka sadace maddi şeyleri infak ederek verile-
bilir.

1. İlk insan topluluğundan günümüze kadar gelen bütün 
toplumlarda peygamberler gönderilmiştir. Bütün pey-
gamberler hakkı anlatmak için mücadele etmişlerdir. 
Bu şekilde mücadele eden peygamberleden biri de 
Hz. Şuayb’dır (a.s.). Medyen halkına gönderilen Hz. 
Şuayb (a.s.), kavminin haksız kazanç elde etmesine 
karşı olmuş ve kavmini ticarette doğruluğu tavsiye et-
miştir.  Kavminin çeşitli tepkilerine aldırmadan müca-
deleye devam eden Hz.Şuayb (a.s.) kavmini alışve-
rişlerinde dürüst olmaya çağırmıştır. Hz . Şuayb’ın 
(a.s.) defalarca tebliğ etmesine rağmen haksız ka-
zançtan vazgeçmeyen ve Allah’a (c.c.) kulluktan yüz 
çeviren Medyen halkı Allah (c.c.) tarafından cezalan-
dırılmıştır.

	 Bu	parçaya	bakılarak	 aşağıdakilerden	hangisine	
ulaşılamaz?

A) Her topluma peygamberler gönderildiğine

B) Hz. Şuayb’ın (a.s.) hangi kavme gönderildiğine

C) Hz. Şuayb’ın (a.s.) kavminin Allah’a (c.c.) iman edip, 
kötü davranışlardan sakındıklarına

D) Hz. Şuayb’ın (a.s.) sabırla tebliğ görevini yerine 
getirdiğine
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5. Zekât	verilecek	mallar	ve	miktarlarıyla	ilgili	aşağı-
daki	ifadelerden	hangisi	yanlış	verilmiştir?

A) Madenlerin zekâtı 1/5 ‘dir. 

B) Altın, gümüş ve nakit paranın zekât oranı 1/40’dır.

C) Her beş devede bir deve zekât olarak verilmelidir. 

D) Küçükbaş hayvanlarda zekât verilebilmesi için en 
az kırk hayvana sahip olmak gereklidir.

6. Kur’an-ı Kerim’de yetim ve yoksulların haklarının ko-
runmasıyla ilgili çok sayıda ayet vardır.  Bu durumu 
anlatan surelerden biri Maûn suresidir. Bu surede ye-
timlere ve yoksullara kötü davranan, onlara sevgi ve 
şefkat göstermeyen insanların ahiret gününe tam an-
lamıyla inanmadıkları anlatılmaktadır. Ayrıca bu sure-
de bencil kimseler kötülenirken, samimi Müslümanlar 
yardımlaşmaya teşvik edilmektedir. Maûn suresinde 
namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sa-
hip olamayan ve kendisinden başkasını düşünmeyen 
bencil kimselerin kıldıkları namazların özünden uzak 
oldukları ve ibadetlerini gösteriş için yaptıkları anlatıl-
maktadır. Ayrıca bu riyakar tutumları kınanmaktadır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşı-
lamaz?

A) İslam dini yetim ve yoksulun gözetilmesine büyük 
önem vermektedir.

B) İbadet yaparken gösterişten uzak durulması ge-
rekmektedir.

C) Kur’an’da  pek çok ayette insanlar yardımlaşma-
ya teşvik edilmektedir. 

D) Zekat verilecek ürünler ve oranlar detaylı olarak 
anlatılmaktadır. 

4. - Allah’ın (c.c.) nimetlerine karşı şükrü ifade eder.

 -	 Fakirler ve zenginler arasında sevgi ve saygı bağ-
larını güçlendirir.

 -	 Cimrilik, bencillik ve açgözlülükten insanı korur.

 -	 Ekonomik dengesizlikleri giderir.

	 Öncüllerde	verilenlerin	kaç	tanesi	zekâtın	toplum-
sal	faydalarındandır?

A) 1  B) 2  C) 3 D) 4
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9. Yüce Allah (c.c.) zekât ibadeti ile zenginlere toplum-

da bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve onları ko-
rumayı öğretir.

	 Bu	durumun	aşağıdakilerden	hangisine	zemin	ha-
zırladığı	söylenemez?

A) Sosyal adaletin sağlanmasına

B) Yoksulların kendilerini güvende hissetmelerine

C) Zenginlerin toplumda herkes tarafından tanınma-
sına

D) Toplumda sevgi saygı ve kardeslik bağlarının güç-
lenmesinev

10. - Herkes imkanına göre sadaka ibadetini yerine ge-
tirebilir.

 -	 Müslümanın her hayırlı işi kendisi için sadakadır.

 -	 Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır.

 -	 Sadaka sadece Ramazan ayı içerisinde verilebi-
lir.

	 Sadaka	 ibadeti	 ile	 ilgili	 öncüllerdeki	 ifadelerden	
kaç	tanesi	doğru	verilmiştir?

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

7. Aşağıdakilerden	hangisi	sadaka	olarak	değerlen-
dirilemez?

A) Yardım kuruluşlarına bağışta bulunmak

B) Yetimhanelerdeki çocuklara hediye almak

C) Yaşlı akraba ve komşulara pazar alışverişlerinde 
yardım etmek

D) Anneye fitre vermek

8. Helal	kazanç	ile	elde	edilen;

 I. Altın ve gümüş

 II. Oturulan ev

 III. Toprak ürünleri

 IV. Madenler

	 mallardan	hangilerinin	zekâtı	verilmez?

A) Yalnız II B) Yalnız IV  

C) II ve III D) III ve IV


