1. Dönem 2. Değerlendirme Testi
1. Toplumda yardımlaşma olmazsa
aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Toplumdaki birlik, beraberlik ve huzur ortamı
zarar görür.
B) Paylaşma ve yardımlaşma olmaması toplumun
varlığını etkilemez.
C) Eğer toplumdaki bireyler birbirlerini ihmal eder
ve yardımlaşmayı terk ederlerse insanlar arasında
sevgisizlik, düşmanlık, çatışma artar.
D) Paylaşma ve yardımlaşma olmazsa toplum
birliği bozulur.
2. Yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen
yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Müslüman paylaşma ve yardımlaşmaya en
uzak çevresinden başlamalıdır.
B) İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu
güçlendirmeyi amaçlar.
C) Paylaşma ve yardımlaşma her Müslüman’da
olması gereken bir özelliktir.
D) İnsanı ve insanın içinde yaşadığı dünyayı
koruyabilmek ancak yardımlaşmayla mümkündür.
3. Aşağıda verilenlerden hangisi paylaşma ve
yardımlaşmanın sonuçlarından biri olamaz?
A) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır.
B) Toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırır.
C) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar.
D) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur.

4. I - İnsanlar bir bedenin farklı organları
gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa diğerleri de
rahatsız olur.
II - Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
III - Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.
IV - Her kim eli dar olan borçluya kolaylık
gösterirse, Allah da dünya ve ahrette ona kolaylık
gösterir.
Yukarıda verilen hadislerden hangilerin konusu
hangisidir?
A) Zekat verme
B) Toplu yaşama
C) Sadaka verme
D) Yardımlaşma ve dayanışma

5. Âl-i İmrân suresi, 92. Ayet: - Sevdiğiniz
şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek
iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah
onu hakkıyla bilir.- emredilerek aşağıdakilerden
hangisini yapmamız istenmiştir?
A) Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmemiz.
B) Kazancımızla cami ve mescit yapmamız.
C) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çok harcamamız.
D) Tutumlu olmak ve para biriktirmek.
6. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir
kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine
vermelerine ne denir?
A) Yardım
B) Sadaka
C) Fitre
D) Zekat
7. Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi paylaşma
ve yardımlaşmayı öne çıkaran ibadettir?
A) Namaz kılmak.
B) Oruç tutmak.
C) Zekat vermek.
D) Hacca gitmek.
8. Aşağıdakilerden hangisi “zekât “kelimesinin
anlamlarından biri değildir?
A) Arınma
B) Çoğalma
C) Bereket
D) Güzellik
9. Zengin bir Müslüman’ın, zenginliğinin belli bir
oranını senede bir defa dinin emrettiği yerlere
vermesine ne denir?
A) Namaz
B) Sadaka
C) Zekat
D) Fitre
10. Aşağıdaki terimlerden hangisi bir Müslüman’ın
Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı
hayırlı işlerin tamamı için kullanılır?
A) Namaz
B) Sadaka
C) Zekat
D) Fitre
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11. Sadaka ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
doğru değildir?
A) Sadaka, Allah (c.c.) rızasını kazanmak için
yapılan bir fedakârlıktır.
B) Sadaka farz olan ibadetlerden biridir.
C) Sadaka Müslüman’ın Allah’a (c.c.) duyduğu
sevgiden kaynaklanan bir ibadettir.
D) Sadaka Allah’a (c.c.) olan sadakatin bir
işaretidir.
12. Aşağıda verilenlerden hangisinin zekat verme
yükümlülüğü yoktur?
A) Zenginlerin
B) Borçluların
C) Ergenlerin
D) Akıllıların
13. Aşağıda verilenlerden hangisi zekat vermenin
faydalarından birisi değildir?
A) Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm
yollarından biridir.
B) Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlere karşılık bir
şükür ifadesidir.
C) Toplumda zengin ve fakir ayrımı belirginleşir.
D) Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin
ve düşmanlık duygularını giderir.
14. Nisab aşağıda verilen ibadetlerden hangisini
doğrudan ilgilendirmez?
A) Fitre
B) Kurban
C) Hac
D) Zekat

17. Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek
olamaz?
A) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamile
olanlara yer vermek
B) Yoldaki bir taşı alıp kenara koymak
C) Arkadaşımıza ders çalıştırmak
D) Para karşılığında bir yaşlıya bakmak
18. Ramazan Ayında verilmesi gereken sadakaya
ne denir
A) Fitre
B) Fidye
C) Zekat
D) Adak
19. Aşağıdakilerden hangisinde fıtır sadakasının
(fitre) ne zaman verileceği doğru olarak
belirtilmiştir?
A) Kurban bayramından önce
B) Ramazan bayramından sonra
C) Ramazan ayında Ramazan bayram namazından
önce
D) Her zaman
20. Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylendiğinde
yanlış olur?
A) Fitre miktarı belli kriterlere göre hesaplanır.
B) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir.
C) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi
verilmez.
D) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir.

15. Toprak ürünlerinden verilen zekata ne ad
verilir?
A) Fıtır sadakası
B) Fitre
C) Bağış
D) Öşür
16. Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve
yararlı davranışa ne ad verilir?
A) Zekat
B) Bağış
C) Fitre
D) Sadaka
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