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1.

Yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık
gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 gr. altın
veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır.

4.

A) Fakirler
B) Anne-babalar
C) Yolda kalmış yolcular
D) Borcunu ödeyemeyenler

Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nisap		
C) Sadaka		

B) Zekât
D) Fitre

5.
2.

Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide
bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Zekât verilecek malda bir takım özelliklerin bulunması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri
değildir?

A) İyisinden verilmelidir.
B) Gelir getiren cinsten olmalıdır.
C) Bir yıl süreyle sahibinin elinde olmalıdır.
D) Yoksulun ihtiyaç duyduğu mal olmalıdır.

Î

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından
başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan
kimselerin Allah katında ödülleri vardır…”
			
(Bakara suresi, 262. ayet)
“İsteyeni sakın azarlama!”
			
(Duhâ suresi, 10. ayet)

A) Dinen zengin sayılmalıdır.
B) Borcu olmamalıdır.
C) Erkek olmalıdır.
D) Akıllı olmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın verilebileceği
kişilerden biri değildir?

Yukarıdaki âyetler zekât ibadetinin hangi yönünü anlatmaktadır?

A) Nasıl verileceği
B) Kime verileceği
C) Hangi maldan verileceği
D) Kimler tarafından verileceği

6.

“… Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır (iyilik) diye vermeye
kalkmayın!”
			
(Bakara suresi, 267. ayet)
Bu âyet ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi
çıkarılabilir?

A) Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine
ulaştırılmalıdır.

B) Zekât, ihtiyaç fazlası maldan verilmelidir.
C) Zekât, malın iyi ve güzel bölümünden verilmelidir.
D) Zekât, yardıma ihtiyaç olanlara verilmelidir
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7.

“Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları)
açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere
gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı
örter.”
			
(Bakara suresi, 271. ayet)

10.

Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra da
kişiye sevap kazandıran işlerdendir?

A) Oruç tutmak
B) Namaz kılmak
C) Faydalı eser bırakmak
D) Kelime-i şehadet getirmek

Yukarıdaki âyetten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkartılır?

A) Zekât ihtiyaç fazlası maldan verilir.
B) Zekât malın iyi ve güzel bölümünden verilmelidir.
C) Zekât verilirken alanların gururu incitilmemelidir.
D) Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine
ulaştırılmalıdır.

8.

11.

1.

Altın, gümüş, nakit para
ve menkul değerler;
Ticaret malları, koyun ve
keçi

1/40

2.

Sığır ve manda

1/30

3.

Deve

Her beş deve için
bir koyun veya keçi

4.

Toprak ürünleri

1/20

Bir yardımın sadaka-i cariye olması için
aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması
gerekir?

A) Yaşlılar için olması
B) İbadethanede yapılıyor olması
C) Miktarının belirli olması
D) Faydasının sürdürülebilir olması

Yukarıdaki tabloda hangisinin zekât oranı
yanlıştır?
A) 1.

9.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

“Sadaka” ibadetinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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A) Miktar sınırlaması yoktur.
B) Zaman sınırlaması yoktur.
C) Nisap miktarı mala sahip olmak gerekir.
D) Güzel iş ve davranışlar da sadaka sayılır.

12.

1. Ramazan ayında bayramdan önce verilir.
2. Zengin olmayanlar da verebilir.
3. Kişi başına verilir.
Bu özellikleri taşıyan sadaka türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fitre		
C) Sadaka-ı cariye

B) İnfak
D) Zekât
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