
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

1. Paylaşma ve yardımlaşma sadece maddi alanla sınırlı 
değildir. İnsanlar manevi yönden de başkalarına 
ihtiyaç duyarlar. Örneğin insanlar sevinçlerini, 
üzüntülerini ve başarılarını paylaşmak isterler. Çünkü 
mutluluklar paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça 
azalır.

 Bu metinden hareketle; 

 I. İnsanlar maddi yönden olduğu kadar manevi 
yönden de başkalarına ihtiyaç duyarlar.

 II. İnsanlar mutluluklarını da paylaşmak isterler.

 III. İnsanlar toplumsal bir varlık olduğundan 
birbirlerine ihtiyaç duyarlar.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) I, II ve III

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye 
Hanım derste Burcu’nun sorduğu soruya:

 “Düşkünlere, yoksullara, yolda kalmışlara, özgürlüğünü 
yitirmiş olanlara, zekât memurlarına, Allah yolunda 
çalışanlara, borçlu olanlara, kalbi İslam’a ısındırılmak 
istenenlere verilir.”

 Cevabını verdi.

 Buna göre Burcu, Öğretmen Sümeyye Hanım’a 
aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

 A) Zekâtın sağladığı yararlar nelerdir?

 B) Zekât kimlere verilir?

 C) Zekât kimlere farzdır?

 D) Zekât verilecek mallarda bulunması gereken 
özellikler nelerdir?

3. I. Paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal barış ve 
huzura katkısı var mıdır?

 II. İnsanın ihtiyaçları sadece maddi ihtiyaçlardan mı 
ibarettir?

 III. İnsanın yardımsever biri olması için illa çok 
zengin olması mı gerekir?

 IV. Paylaşma ve yardımlaşmanın azalması 
insanlarda olumsuz duyguların gelişmesine 
sebep olur mu?

 Yukarıdaki sorulardan her bir doğru cevap 25 puan 
değerindedir.

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine 
göre toplam kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

4. 

“... İki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır. 

Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını koyma-

da yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. 

Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. 

Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir 

sadakadır.”

 Bu hadis-i şerife göre; 

 I. Sadaka maddi şeylerle sınırlı değildir.

 II. Sadakanın belli bir miktarı vardır.

 III. Sadaka her türlü yardım ve iyiliktir.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve III  D) I, II ve III
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5. 
TANIMLAR KAVRAMLAR

Kişinin Allah rızası için servetinden 

harcama yapmasıdır.

Zengin Müslümanların, senede bir 

kez yaptığı farz olan ibadettir.

Bir kişinin Allah rızası için yaptığı 

her türlü iyilik ve yardımdır.

Sadaka

Fitre

İnfak

Zekât

 
 
 
 
 
 
 
 

 Yukarıdaki tablodaki tanımlarla bunların karşılığı 
olan kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram 
açıkta kalır?

 A) Sadaka  B) Fitre

 C) İnfak  D) Zekât

7. Öğretmen Ertuğrul’a “zekat” konusunda doğru-yanlış 
sözlüsü yapmış Ertuğrul tablodaki şu cevapları 
vermiştir:

 D Y

I. Nisap; dini açıdan zengin 
olmanın asgari sınırıdır.

X

II. Zekât bir ibadet değildir, sade-
ce yardımlaşmadır.

X

III. Zekat malın bereketlenmesi ve 
çoğalmasına katkı sağlar.

X

IV. Zekât maddi şeylerle sınırlı 
değildir manevi de olabilir.

X

 Buna göre Ertuğrul’un her doğru cevabı 25 puan 
olduğuna göre kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

14. Test

6. 
Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 

ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 

hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü 

yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır 

diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah 

zengindir, övgüye lâyıktır. (Bakara suresi, 267. 

Ayet)

 Bu ayete göre; 

 I. İnsan malını hayırlı yerlerde harcamalıdır.

 II. Zekât vermek için illa zengin olmak gerekmez.

 III. Zekât malın iyisinden verilmelidir.

 İfadelerinden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve III  D) I, II ve III

8. I.  Ma’un suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresi midir?

 II. Namaz kılarken selam vermeden önce okunan 
dua mıdır?

 III. Ma’un Suresinde ibadetlerinde gösteriş yapanlar 
uyarılmış mıdır?

 IV. Surede Peygamberimizin örnek alınması 
gerektiğinden mi bahsedilir?

 Yukarıda Ma’un Suresiyle ilgili numaralandırılarak 
verilen sorulardan hangisinin cevabı “Evet”dir?

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