
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

1. 

Öğretmen

Ayşe

?

Ayşe, Zekât vermesi gereken 

kişide bulunması gereken şartlar 
nelerdir?

 8. sınıf öğrencisi Ayşe, öğretmenin sorduğu 
soruya aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış 
bir cevap vermiş olur?

 A) Müslüman olmalı

 B) Evli olmalı

 C) Dinen belli bir zenginliği olmalı

 D) Ergen olup, aklı yerinde olmalı

2. I. Zekât zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin 
önlenmesinde yardımcı olur mu?

 II. Zekâtın ömürde bir defa verilmesi yeterli midir?

 III. Zekât farz olan bir ibadet olduğu için gerekli 
şartları taşıyan birisinin yapması zorunlu mudur?

 IV. Zekât verirken niyet edilmeli midir?

 Yukarıda zekât konusuyla ilgili numaralandırılarak 
verilen sorulardan hangisinin cevabı “Hayır”dır?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.

3. (A) “Zekât malı bereketlendirip çoğaltır, zengin ile fakiri 
kaynaştırır.”

 (B) “Zekât verilecek malda aranan şartlardan biri de 
kırk eşit parçaya bölünebilen bir mal olmasıdır.”

 (C) “İsteyen zekâtını anne, babası ve çocuklarına 
verebilir.”

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değer-
lendirmelerden hangileri doğrudur?

 I. (A) doğrudur.

 II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur.

 III. (C) doğrudur.

 IV. Sadece (B) doğrudur.

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) II ve IV

4. Aşağıdaki kişilerden hangisinin yaptığı davranış 
sadaka olarak değerlendirilemez?

 A) 8. sınıf öğrencisi Fatih’in yol soran bir yabancıya 
doğru yolu göstermesi

 B) Mehmet Bey’in sahip olduğu faydalı bilgileri ve 
tecrübelerini insanlarla paylaşması

 C) Serpil Hanım’ın para karşılığında yaşlı bir teyzeye 
bakması

 D) Serhat’ın yeni taşınan komşularının eşyalarını 
taşımalarında onlara yardım etmesi
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5. Öğretmen: Arkadaşlar! “Zekâtın faydalarından 
bahsedebilir misiniz?”

 Hayri: Kişi zekâtını vermekle Allah’ın emrini yerine 
getirme mutluluğunu yaşar.

 Mehmet: Zekât toplumda sevgi, saygı ve dayanışma 
gibi duyguların gelişmesine katkı sağlar.

 Berkay: Zekât vermekle bireyin toplumdaki şöhreti 
artmış olur.

 Yiğit: Zekât toplumdaki zengin ile fakirler arasındaki 
kin, haset, düşmanlık gibi kötü duyguları önler.

 Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci uygun 
cevap verememiştir? 

 A) Hayri  B) Mehmet

 C) Berkay  D) Yiğit

6. 1. Altın, gümüş

2. Sığır, manda

3. Ticaret malları

4. Koyun, keçi

 Yukarıdaki tabloda hangi satırda verilenin zekat 
verilme oranı diğerlerinden farklıdır?

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

7. Zengin olmanın asgari ölçüsüdür. Yeme, içme, 
giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel 
ihtiyaçların dışında; altın için yaklaşık 85 gram, gümüş 
için 595 gram, diğer paralar için bunların birine eş 
değer para ya da mala sahip olmaktır.

 Bu metinde hakkında bilgi verilen zekâtla ilgili 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İnfak  B) Fitre

 C) Öşür  D) Nisab

8. 

 ★ Adını son ayetinde geçen ve “yardım” anlamına 
gelen “ma’un” sözcüğünden almıştır.

 ▲ Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir.

 ● Namazların oturuşunda okunur.

 ■ Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir.

 Yukarıda sembollerle verilen bilgilerden hangisi, 
Ma’un suresiyle ilgili yanlış bir ifadedir? 

 A) ★  B) ▲ C) ● D) ■
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