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1.  Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası için 
doğru değildir?

A) 1/40 oranında verilir.
B) Halk arasında fitre de denir.
C) Sağlık içinde bayrama ulaşmanın şükrüdür.
D) Yoksulların bayrama ihtiyaçlarını karşılayarak 

girmesine sebep olur.

2.  1. “Güzel söz sadakadır.”
2. “İki kimsenin arasını bulup, barıştırmak sada-

kadır.”
3. “Namaza gitmek için atılan her adım 

sadakadır.”
4. “Yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırmak 

sadakadır.” 
       (Hadis-i Şerifler)

Bu hadislerden çıkarılacak ortak ilke aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Argo ve çirkin kelimeler kullanmamalıyız.
B) İyi ve güzel olan her şey sadakadır.
C) Barış, dostluğun teminatıdır.
D) Namaz kötülükleri engeller.

3.  Aşağıdakilerden hangisi zekâtın anlamlarından 
değildir?

A) Artma  B) Temizlenme
C) Bağışlama D) Arınma

4.  “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 
her başağında yüz dane olmak üzere, yedi ba-
şak veren danenin durumu gibidir…” 
      (Bakara suresi, 261. ayet)

Yukarıdaki ayet zekâtın anlamlarından hangisi 
ile ilişkilidir?

A) Temizleme  B) Arınma 
C) Yardımlaşma  D) Artma 

5.  Zekât, Allah’a karşı şükrümüzün ifadesidir.

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermekle şükrü 
yapılan nimetlerden biridir?

A) Mal-mülk B) Sağlık
C) Hayat  D) Bilgi

6.  “Zekât, İslam’ın köprüsüdür.” 
        (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadis ile 
anlatılmak istenenlerden olamaz?

A) Zekât sayesinde fakirler ile zenginler kaynaşır.
B) Zekât veren mümin Allah ile bağını güçlendirir.
C) Zekât ibadeti bireyin toplum ile bağını kuvvet-

lendirir.
D) Zekât ibadetiyle bireyin toplumdaki şöhreti 

artar.
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7.  Zekâtın sözlük anlamlarından birisi artma, çoğal-

madır.

Zekât ibadetiyle artan, çoğalan şey aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) Sevap  B) Şöhret
C) Bilgi  D) Eşitsizlik

8.  Zekâtın sözlük anlamlarından birisi temizlenmedir.

Zekât ibadetiyle temizlenen şey aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Günah  B) Sevap
C) Eşitlik   D) Yardımlaşma 

9.  “Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça 
hayra (iyiliğe)  tam olarak erişemezsiniz.” 
   (Al-i İmran suresi, 92. ayet)

“Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun 
ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.” 
            (Hadis-i Şerif)

Bu âyet ve hadislerde vurgulanan aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sabır
B) Sevgi
C) Hoşgörü
D) Yardımlaşma

10.  Dinimizce uygun görülen taşınan veya taşınmaz 
mallardan faydalanma hakkını, bu malları satmayı 
veya mülkiyetini devretmeyi yasaklama koşuluyla, 
Allah’ın rızasını umarak toplumun kullanımına 
veren hayır kurumudur.

Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hastane  B) Okul
C) Vakıf  D) Öğrenci yurdu

11.  İslâm medeniyeti, vakıf medeniyetidir.

Bu cümle ile anlatılmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İslam, insan haklarına çok önem verir.
B) İslam’da akla ve mantığa aykırılık yoktur.
C) İslam, yardımlaşma ve dayanışma dinidir.
D) İslam, ibadetlerle bireyin ahlakını güzelleştirir.

12.  Ailesi tarafından terk edilen çocukları koruyup 
yetiştiren yardım kurumu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kızılay
B) Yeşilay
C) Türkiye Diyanet Vakfı
D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu


