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1. “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her 
kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim 
bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını 
giderir. Her kim dünyada, bir Müslümanın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun 
(ayıbını) örter.” (Müslim, Birr, 58.)

Bu hadiste vurgulanan temel husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın (c.c.) samimi Müslümanları sıkıntılardan kurtaracağı

B) İslam dininin toplumsal birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya verdiği önem

C) Müslüman kardeşinin hatalarını görmezden gelenlerin takva sahibi olacağı

D) İhtiyaç sahiplerini zor durumdan kurtarmak için birlikte hareket edilmesi gerektiği

2. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan 
kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. 
Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak 
bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar 
kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.” (Bakara 
suresi, 264. ayet.)

Bu ayette insanla ilgili eleştirilen husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiret gününe iman etmemesi

B) Kazanç sağlamak için her yolu denemesi

C) Dünyalık çıkar gözeterek hayır işlemesi

D) Mallarını hesapsız harcayıp israf etmesi

3. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her 
ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.)

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi verilen ayetle ilişkilendirilebilir?

A) Hac

B) Oruç

C) Namaz

D) Zekât
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4. Müslüman, yakın çevresinden başlamak üzere tüm yeryüzünden sorumludur. İnsanı ve 
insanın içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek ancak yardımlaşmayla mümkündür. İslam 
dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken zararlı ve 
kötü olan işlerde yardımlaşmayı yasaklamıştır.

Bu parçada vurgulanan temel husus aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?

A) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, 
mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

B) “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. 
ayet.)

C) “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz 
ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisâ suresi, 31. ayet.)

D) “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve 
düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Mâide suresi, 2. 
ayet.)

5. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin 
altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ 
suresi, 36. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Tevhid inancının önemine

B) İslam’da yardımlaşmanın önemine

C) Böbürlenen kimselerin cehenneme gideceğine

D) Yardım etmeye yakınlarımızdan başlamamız gerektiğine
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6. Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı ve içine inip susuzluğunu 
giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yalamakta olan bir köpek gördü. Adam 
kendi kendine; “Bu köpek de benim gibi susamış.” deyip tekrar kuyuya indi. Başka bir kap 
olmadığı için ayakkabısını su ile doldurup köpeğe verdi.

Bu parçada verilmek istenen davranış aşağıdaki hadislerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) “Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” 
(Tirmizî, Zühd, 11.)

B) “Eğer siz Allah’a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş 
olarak çıkıp dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız.” 
(Tirmizî, Zühd, 33.)

C) “Merhametliler (var ya!) ... Rahman, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 
merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 58; 
Tirmizî, Birr, 16.)

D) “Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş 
için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.” (Müslim, Zühd, 48.)

7. İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda 
Müslümana yol gösterir. Herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye eder. 
Böylece insanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından kurtarıp paylaşmanın verdiği mutluluğa 
ulaştırmak ister. Hz. Muhammed (s.a.v.) her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda 
da en güzel örnektir. O, yardımın büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve 
samimiyetinin önemli olduğunu öğretir. Bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik 
eder. Hiçbir iyilikte bulunamayan bir Müslümanın, eli ve dili ile başkalarına zarar 
vermemesinin bile sevap olduğunu haber verir.

Bu parçada vurgulanan davranışla aşağıdaki ibadetlerden hangisi 
ilişkilendirilemez?

A) Zekât

B) Sadaka

C) Kıraat

D) İnfak
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8. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et.” 
Bunun üzerine birisi, “Ey Allah’ın Resulü! Eğer mazlumsa yardım ederim. Ama zalimse ona 
nasıl yardım edeceğim?” dedi. Hz. Peygamber buyurdu ki: “Onu zulümden uzaklaştırırsın 
veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır.” (Buhârî, İkrah, 7.)

Bu hadiste dikkat çekilen husus aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaktadır?

A) “(Münafıklar), Allah’ın, onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli şeyleri) 
çok iyi bilen olduğunu hâla anlamadılar mı?” (Tevbe suresi, 78. ayet.)

B) “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte 
onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet.)

C) “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O mutlak 
güç ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmrân suresi, 6. ayet.)

D) “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın 
katındadır.” (Enfâl suresi, 28. ayet.)

9. 

I. Kişinin Müslüman olması gereklidir.

II. Nisap miktarının para cinsinden olması gerekir.

III. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması gerekir.

IV. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkânı olmalıdır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri zekât vermek için gerekli olan 
şartlardandır?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV
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10. Sözlükte “(haber) gerçek olmak; doğruluk” gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü maddî ve manevi 
yardımları ifade eder.

Bu parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât

B) Sadaka

C) Fidye

D) Adak

11. 

I. Zekât hicretten iki yıl önce farz kılınmıştır.

II. Zekât yoksullara, borçlulara, yolda kalanlara verilebilir.

III. Altın, gümüş, nakit para ve ticaret mallarından 1/30 oranında zekât verilir.

IV. Hür olmayan ve ergenlik çağına ulaşmayan zekât veremez.

V. Fakir olan kardeşe, halaya, amcaya, dayıya ve bunların çocuklarına zekât verilebilir.

Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III

B) IV ve V

C) II, IV ve V

D) II, III ve IV

1- B
2- C
3- D
4- D
5- C
6- C
7- C
8- B
9- C
10- B
1 1 - C
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1. İslam, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin 
elinden geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Bu noktada 
önemli kavramlardan biri de infaktır. İnfak, Müslümanın Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 
için sahip olduğu mallardan bağışta bulunmasıdır.

Bu parçada vurgulanan temel husus aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

A) “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık 
onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden 
sakınmanız başkadır. Allah, kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor…” (Âl-i İmrân 
suresi, 28. ayet.)

B) “Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle 
gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.” 
(En’âm suresi, 160. ayet.)

C) “Her birinize ölüm gelip, “Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü 
yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!” diye yalvarmadan önce size verdiğimiz 
rızıklardan başkaları için de harcayın.” (Münâfikûn suresi, 10. ayet.)

D) “Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel 
sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.” (Leyl suresi, 
5-7. ayetler.)

2. Ayşe, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan mallarını hesap ettiğinde 250 gr. daha 
altınının olduğunu gördü. Ve bu parayla;

I. Yan dairede oturan öğrencilere maddi yardımda bulundu.

II. Daha önce adak olarak söz verdiği kurbanı kesti ve fakirlere dağıttı.

III. Borçları yüzünden sıkıntılar yaşayan bir akrabasına para verdi.

IV. Rahatsızlığı yüzünden tutamadığı oruçlar için yoksullara bir miktar para verdi.

Ayşe’nin yaptığı yardımlarından hangileri zekât olarak geçerli olabilir?

A) I ve III

B) III ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV



2. Ünite Soru Fasikülü

7

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. Zekât ve sadaka ibadetleri sayesinde Müslüman bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan 
kurtulmuş, temizlenmiş olur. Hz. Peygamberin “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi 
için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz.” (Buhârî, Îmân, 7.) hadisinde belirtilen 
gerçek imanın tadına varır. Ayrıca sahip olduklarının şükrünü yerine getirerek Yüce 
Allah’ın sevgisini kazanır. Bu mallarda hakkı olan ihtiyaç sahiplerinin haklarını ödediği 
için malı temizlenerek bereketlenir. Çevresindekilere faydası dokunduğundan herkes 
tarafından sevilir.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberimiz bencillikten uzak durmak gerektiğini söylemiştir.

B) Zekât herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

C) İslam dinindeki bazı ibadetler Müslümanları cimrilikten ve bencillikten korur.

D) Allah’ın rızasını kazanmak ona şükrederek mümkündür.

4. Hz. Peygamber herkesin elinden geldiğince başkasına yardım etmesi gerektiğini bizlere 
öğütlemektedir. Bir hurmayla bile olsa gücümüz yettiğince yardımlaşma gayreti içinde 
olmamız gerektiğini bizlere öğretmektedir. Allah (c.c.) Müslümanlardan zengini-fakiri, 
zayıfı-güçlüsüyle birbirine sevgi ve merhametle kenetlenen bir toplumu inşa etmelerini 
istemektedir. Zekât, infak ve sadaka; dostluk ve kardeşlik değerleri üzerine kurulacak 
toplumun temel değerlerindendir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.) Müslümanların hepsinin birbirine sevgi ve merhametle kenetlenmesini 
istemektedir.

B) Peygamberimiz yardım konusunda önemli olanın gücünün yettiğini yapmak olduğunu 
bize bildirir.

C) Yardım etme, infakta bulunma zenginlere has, onların yerine getirmesi gereken bir 
sorumluluktur.

D) Zekât ibadeti kardeşlik değerinin sağlamlaşmasına dostluğun pekişmesine katkı sunar.
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5. “Allah’a ve Resûlü’ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. 
Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.” (Hadîd 
suresi, 7. ayet.)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanan insanların sahip olduğu şeylerden Allah rızası için paylaşmasının önemi

B) Allah’a inanmanın yetmediği, Peygamberine de inanmanın gerekliliği

C) Allah rızası için yapılan işlerin ödülünün cennet olduğu

D) Yaptığımız tüm ibadetlerde asıl hedefin Allah rızası olduğu

6. İnfak Müslümanlarda Allah (c.c.) için fedakârlık yapma bilinci kazandırır. Bu bilinç 
Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer olur. Toplumsal kurumlarımızı, adet 
ve geleneklerimizi de etkileyerek infak kültürünün oluşmasını sağlar. Bayramlarda, 
düğünlerde, sünnet merasimlerinde çocuklara harçlık vermek, Ramazan’da iftarlarda 
yemek ikram etmek, arkadaşlarımıza bir şeyler ısmarlamak gibi davranışlar günlük 
hayatımızda kendini gösteren infak kültürünün bazı yansımalarıdır.

Parçaya göre infakla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnfak kültürü İslam’ın Müslümanlara kazandırdığı bir değerdir.

B) İnfak kültürü gelenek görenekleri bile etkilemiştir.

C) Ramazan’da iftar vermek, çocuklara harçlık vermek gibi davranışlar infak kültürünün 
ürünleridir.

D) İnfak, fikir alışverişi yapmayı ve büyüklere danışmayı da kapsar.
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7. Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi 
devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap 
kazandırırlar. Hz. Peygamber “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye 
(faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua 
eden hayırlı evlat.” buyurmuştur. Müslümanlar hayır işlerine koşarak hadis-i şerifin haber 
verdiği müjdeye kavuşmak isterler.

Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariyeye örnek gösterilemez?

A) Okul yaptırmak

B) Cami yaptırmak

C) Hastane yaptırmak

D) Bir fakire yardım etmek

8. Bugün çevremizde bulunan pek çok yardım kurumları hep infak kültürü sayesinde inşa 
edilmişlerdir. Bu gibi kurumların inşasına güç yetiremeyenler, çeşme, yol gibi hayırlı 
eserler yapmaya çalışırlar. İnsanlara faydalı bilimsel keşifler ve icatlar yapmak da sadaka-i 
cariyedir. Bunları yapamayanlar ağaç dikmek ve yabani ağaçları aşılamak gibi hayırlar 
yaparak sadaka-i cariye bırakmaya gayret ederler.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili duruma örnek olarak gösterilemez?

A) Robert Oppenheimer atom bombasını icat etmiştir.

B) Ebu Firnas ilk uçağı yapan ilim adamıdır.

C) Battânî trigonometri ilmini icâd etmiştir.

D) Harizmi ilk cebir kitabını yazmıştır.
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9. Allah (c.c.) ilk insan topluluğundan başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
kadar her topluma bir peygamber göndermiştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de “----” ayetiyle 
vurgulanmıştır. Allah’ın (c.c.) gönderdiği bu peygamberlere inanmak iman esaslarındandır.

Parçada boş bırakılmış yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “(Halbuki) büyük Arş’ın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.” (Neml Suresi, 26.)

B) “Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de 
kesinkes inanırlar.” (Bakara Suresi, 4.)

C) “Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde 
halifeler kıldık.” (Yûnus Suresi, 14.)

D) “ Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun’ diyen 
bir elçi gönderdik...”(Nahl suresi, 36.)

10. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler, tebliğ mücadeleleriyle bizlere tanıtılır. Hz. Şuayb da 
(a.s.) bize kendi döneminde ortaya koyduğu tebliğ mücadelesiyle tanıtılmaktadır. “----” 
ayetinde ifade edildiği gibi Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdi.

Parçada boş bırakılmış yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların 
eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” 
(A’râf suresi, 85.)

B) “Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! 
Allah’a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur…” (Hûd suresi, 84.)

C) “Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi (Allah’ın rahmetinden) uzak 
olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu.” (Hûd suresi, 95.)

D) “Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken, kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve 
yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.” (Ankebût suresi, 37.)
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11. ve 12. soruları bu metne göre cevaplayınız.

Osmanlı döneminde, orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı selatin camilerini görüp 
imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemişti. Cami yaptırma niyeti kalbinde öyle 
güçlenmiş ki bir tutku halini almıştı. Ama maddî durumu cami yaptırmaya müsait değildi. 
Her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar yolundan çevirip, ümidini kırmak için 
seferber olmuşlardı. “Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma…” deseler 
de o yolundan dönmemişti. Azmetmiş, nefsinin arzularını dizginleyerek para biriktirmeye 
karar vermişti. Ne zamanki canı bir şey istese, “Sanki yedim!” deyip, parasını bir kenara 
koymuştu. Bu şekilde 20 yıl boyunca biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktara 
ulaşmış ve Fatih’teki Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yere hayalindeki camiyi 
yaptırmıştı.

11. Parçada anlatılan olay aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) İşten artmaz dişten artar.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

D) Her çok azdan olur.

12. Bu camiyi yaptıran kişinin yapmış olduğu sadaka türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Fitre   B) Zekât   C) Fidye   D) Sadaka-i Cariye  

1- A
2- A
3- B
4- C
5- A
6- D
7- D
8- A
9- D
10- B
1 1 - C
12- D
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1. Medyen, ticaret yolları üzerinde kurulmuş önemli bir şehirdi. Bu nedenle Medyenlilerin 
ekonomik faaliyetleri de büyük ölçüde ticarete dayanıyordu. Ancak onlar bir olan Allah’a 
(c.c.) kulluk etmeyi unuttukları gibi, ticaretlerinde de hile yaparak haksız kazanç elde etmeyi 
meşru görüyorlardı. Hz. Şuayb (a.s.) bu yüzden öncelikle “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı 
adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde 
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı 
helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” diyerek 
halkını uyardı.

Buna göre aşağıdakilerden Hangisi Hz. Şuayb’ın halkına yaptığı uyarılardan biri 
değildir?

A) Ölçü ve tartıyı eksik yapmamaları hatta fazla vermeleri gerektiği

B) Bozgunculuktan kaçınmaları gerektiği

C) Kazançlarını helal olandan elde etmeleri gerektiği

D) İnsanların mallarını eksiltmemeleri gerektiği

2. Medyenlilerin küçümsemelerine, dışlamalarına ve tehditlerine rağmen Hz. Şuayb (a.s.) 
tebliğinden vazgeçmedi. Onları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye, ölçü ve tartıda 
yaptıkları hilelerden vazgeçip ticaretlerinde adil olmaya çağırdı. “Ey Kavmim! Bana karşı 
olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin 
benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi 
sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz 
Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd suresi, 89-90.) ifadeleriyle Medyenlileri 
bu inatlarından vazgeçirmeye çalıştı.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Medyen halkı ölçü tartıya dikkat etmiyordu.

B) Medyenliler Hz. Şuayb’ı tehdit edip onu tebliğden vazgeçirmeye çalışıyorlardı.

C) Hz. Şuayb kavminin başına bir felaket geleceğinden emindi.

D) Kur’an-ı Kerim’de geçmiş peygamberlerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.
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3. 

• “... Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın...” (Hûd suresi, 85. ayet.)

• “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları 
zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman 
eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda 
duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?” (Mutaffifîn suresi, 1-6. ayetler.)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret yaparken ticaretin kurallarına uymak gerekir.

B) Allah’a iman eden kişi ahirete inanır ve yeniden diriltileceğini bilir.

C) Müslümanlar Allah’ın huzuruna çıkarılacakları bir gün olduğunu bilir.

D) İnanan insan ölçü ve tartıda dürüst davranmaya önem verir.

4. İslam dininde her konuda olduğu gibi ticarette de doğruluktan ayrılmamaya büyük 
önem verilmiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde birçok ayette ticaret hayatında dürüst 
olmanın önemine dikkat çekmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın Medyenlilerle 
verdiği mücadeleye yer verilmektedir. Hz. Şuayb ölçü ve tartıda hile yapanlara bundan 
vazgeçmeleri konusunda onlara uyarılarda bulunmaktadır. Bu anlamda Hz. Şuayb kıssası 
Müslümanlar için önemli dersler içeren bir kıssadır. Bir Müslüman Medyenlilerin yaptığı 
gibi ölçü ve tartıda hile yapmamalıdır. İnancına yaraşır biçimde ticari hayatta dürüst 
olmayı kendisine ilke edinmelidir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dininde ölçü ve tartıda dürüst olmaya önem verilmektedir.

B) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın ölçü ve tartı konusundaki uyarıları yer almaktadır.

C) Ölçü ve tartıda dürüst olan kimse ahirette peygamberlerle birlikte haşredilecektir.

D) Hz. Şuayb kıssası ticari hayatta dürüst olmanın gerekliliğine dikkat çeker.
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5. Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam 
eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır. Hz. 
Peygamber “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz 
sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” 
buyurmuştur. Müslümanlar hayır işlerine koşarak hadis-i şerifin haber verdiği müjdeye 
kavuşmak isterler.

Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariyeye örnek gösterilemez?

A) Zekât vermek

B) Cami yaptırmak

C) Hastane yaptırmak

D) Okul yaptırmak

6. 

Tabloda Hz. Şuayb hakkında kaç doğru bilgiye yer verilmiştir?

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

D Y

1 İsmi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.

2 Kendisine kitap gönderilmemiştir.

3 Kavmi ilahi mesajlara uyup, kurtuluşa 
ermiştir.

4 Peygamber olarak Medyen ve Eyke halkına 
gönderilmiştir.
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7. 

Aytaç verilen cümlelerin doğru veya yanlış olduklarını tablodaki gibi tespit etmiştir.

Buna göre Aytaç’ın doğru cevap sayısı kaçtır?

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

8. 

• “Kur’an; namazı kılan, zekâtı veren ve âhirete kesin bir şekilde iman eden müminler 
için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.” (Neml suresi, 2-3. ayetler.)

• “Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, 
zekâtı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı.” (Meryem 
suresi, 31-32. ayetler.)

• “Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, 
zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu 
Allah’a varır.” (Hac suresi, 41. ayet.)

Verilen ayetlerde vurgulanan ortak konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’a (c.c.) ve ahirete inanmak

B) Namaz kılmak ve zekât vermek

C) Anne ve babaya saygılı olmak

D) İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak

Bilgiler Doğru Yanlış
Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe zekât denir. X
Zekâtı önce hiç tanımadığımız yoksullara vermeliyiz. X
Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden 
sadakadır. X

Zekât, infak ve sadaka ibadetleri insanları cimrilikten uzaklaştırır. X
Allah rızasını kazanmak amacıyla sahip olduklarımızdan harcama-
ya infak denir. X

Zekât, bütün Müslümanların üzerine farz olan bir ibadettir. X
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9. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Şuayb ile ilgili değildir?

A) “… Biz de ona, ‘Asânı taşa vur!’ demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze fışkırdı. 
Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah’ın rızkından yiyin için; yeryüzünde fitne fesat 
çıkarmayın.” (Bakara suresi, 60. ayet.)

B) “Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, 
yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.” (Hûd suresi, 85. ayet.)

C) “Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek 
öyle her yolun başında oturmayın…” (Â’râf suresi, 86. ayet.)

D) “ … Onunla birlikte iman edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise 
o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç 
yaşamamışlardı.” (Hûd suresi, 94. ayet.)
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10. 

Bu bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamaktadır?

A) Bir kimsenin insanlara gösteriş olsun diye ibadet yapması

B) Sözlük anlamı yardım demek olan surenin adı

C) İçinde Müslümanların kıblesi olan Kâbe’nin bulunduğu şehrin adı

D) Parası olduğu halde harcamayan, para harcamaya eli varmayan kimse

1 R İ Y A

2 M A U N

3 C İ M R İ

1- A
2- C
3- D
4- C
5- A
6- C
7- B
8- B
9 - A
10- B
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1. Yüce Allah ---- ibadetiyle zenginlere, toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve 
kollamayı öğretir. Bu sayede yoksullar hem kendilerini yalnız hissetmezler hem de yardım 
yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar. Bu yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği 
sağlayarak toplumu güçlendirir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oruç   B) Namaz   C) Hac   D) Zekât  

2. 

• Ahmet ile Mehmet kardeştir.

• Ahmet’in malı nisap miktarından fazladır.

• Mehmet’in sadece evi ve arabası vardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahmet zengin olduğu için zekât vermelidir.

B) Mehmet, zekât vermekle yükümlü değildir.

C) Ahmet, kardeşi olduğu için Mehmet’e zekât veremez.

D) Mehmet, sadaka verebilir.

3. “Bir adam Hz. Peygamber’e, ‘Ey Allah’ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ diye sordu. 
Hz. Peygamber, ‘Sağlıklıyken, fakirlik endişesi içindeyken ve zengin olma hırsı ile hareket 
ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme…’ 
buyurdu.” (Buhârî, Vesâyâ, 7.)

Hadiste dikkat çekilen husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadakanın çeşitlerinin olduğu

B) Fakirlik endişesi duyulmaması gerektiği

C) Zengin olmayı istemenin sakıncalı olduğu

D) Sadaka vermenin ertelenmemesi gerektiği
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4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) “(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra 
harcarlar.” (Bakara Suresi, 3. ayet.)

B) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız 
Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara Suresi, 172. ayet.)

C) “Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa 
kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükafatları vardır...” (Bakara Suresi, 
262. ayet.)

D) “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu 
sizin için daha hayırlıdır...” (Bakara Suresi, 271. ayet.)

5. “Her iyilik bir sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 33.)

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi sadaka olarak değerlendirilemez?

A) Sokakta ve parklarda insanlara rahatsızlık veren şeyleri ortadan kaldırmak

B) Gösteriş amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak

C) Yaşlı, muhtaç insanların evlerine giderek onlara işlerinde yardımcı olmak

D) Bildiği konuları arkadaşlarına anlatarak onların da başarılı olmasına yardımcı olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir?

A) Yoksulluğu azaltır.

B) Sosyal adaletin tesisini sağlar.

C) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirir.

D) İnsanların şefkat ve merhamet duygularını artırır.
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7. İslam’da kişinin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında kalan malının belli bir 
sınıra ulaşmış olması gerekir.

Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Nisap   B) İnfak   C) Fitre   D) Sadaka  

8. Hz. Ebu Bekir, cömertliğiyle bilinir ve sahip olduğu mallarını Allah yolunda harcardı. Hz. 
Ömer onun cömertliğini şöyle anlatırdı: “Hz. Peygamber bir gün bizlere sadaka vermemizi 
emretti. O sıralarda mal bakımından oldukça zengindim. Kendi kendime “Eğer Ebu Bekir’i 
geçebilmem mukadderse ancak bugün olabilir” dedim ve malımın yarısını getirdim. Hz. 
Peygamber “Aile efradına bir şey bıraktın mı?” diye sordu. “Evet, onlara da bir şeyler 
bıraktım” dedim. Ne kadar bıraktığımı sorduğunda “Bunun kadar da onlara bıraktım” 
cevabını verdim. Biraz sonra Ebu Bekir geldi. Hz. Peygamber ona da “Ey Ebu Bekir! Sen 
aile efradına ne bıraktın?” o da “Onlara Allah’ı ve O’nun Resulünü bıraktım” dedi. Bunun 
üzerine onu hiçbir zaman geçemeyeceğimi anladım.” (Tirmizî, Menâkıb: 16; Hilye, 1: 32.) 

Bu parçada vurgulanan temel husus aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilemez? 

A) “Herkesin yüzünü O’na doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın…” 
(Bakara suresi, 148.ayet)

B) Doğu da Allah’ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır. Şüphesiz Allah 
(zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, çok bilgilidir. (Bakara suresi, 115. ayet.)

C) “Onların (zenginlerin) mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyât 
suresi, 19. ayet.)

D) Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden 
de Allah yolunda harcarlar. (Bakara suresi 3. ayet.)
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9. 

Allah (c.c.) ilk insan topluluğundan 
başlayarak son peygamber 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar 
her topluma bir peygamber 
göndermiştir. “Medyen halkına 
da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber 
gönderdik…” (Hûd suresi, 84. 
ayet.) ayetinde ifade edildiği 
gibi Hz. Şuayb (a.s.), ticaret ve 
alışveriş merkezi olan Medyen’e 
gönderilmiş bir peygamberdir. 
Haritada Medyenlilerin yaşadığı 
yer gösterilmiştir.

Buna göre Medyen’le ilgili olarak;

I. Kuzeybatı Arabistan bölgesinde bir yerleşim yeridir.

II. Akabe Körfezi’nin doğu kıyılarında bulunan bir bölgedir.

III. Ticaret yolları üzerinde kurulmuş bir şehirdir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II   C) II ve III   D) I, II ve III  
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10. Surede, hesap gününü inkâr eden, yoksulu doyurmayan, yetimi dışlayan ve yardıma 
engel olan, ibadetlerini bilinçsizce, gösteriş için yapanlardan söz edilmiştir.

Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maûn

B) Kevser

C) Fatiha

D) Kureyş

11. 

Yukarıdaki tabloda verilen kavramlar ve anlamları eşleştirildiğinde hangisi 
yanlış olur?

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

I Yalnızca Allah (c.c.) rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir 
kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyilik. Sadaka

II Gücü yetenlerin ramazan ayının sonuna kadar vermekle 
yükümlü oldukları sadaka. Nisap

III Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek 
yaptıkları ibadet. Zekât

IV Bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik 
ölçüsü. Fitre

V İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadaka. Sadaka-i cariye

1- D
2- C
3- D
4- B
5- B
6- D
7- A
8- B
9- A
10- D
1 1 - A




