
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.2

1. 
Soru: Zekât ibadetiyle ilgili örnek ayetler 
yazınız?

 Yukarıda, 8. sınıf I. dönem yazılı sınavında sorulan 
sorulardan bir tanesi verilmiştir.  

 Buna göre aşağıda bu soruya verilen cevaplardan 
hangisi doğru değildir?

 A) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından 
başa kak mayan, fakirlerin gönlünü kırmayan 
kimseler var ya, onların Allah katında has 
mükâfatları vardır.” (Bakara suresi, 262. ayet)

 B) “O hâlde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” 
(Kevser suresi, 2. ayet) 

 C) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) 
harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz.” (Âl-i İmrân 
suresi, 92. ayet)

 D) “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için 
yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında 
bulacaksınız…” (Bakara suresi, 110. ayet)

2. I. “Veren el alan elden üstündür.”

 II. “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının 
güvende olduğu kimsedir.”

 III. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”

 IV. “Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.”

 Yukarıda verilen hadis–i şeriflerden hangisi 
konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

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

3. 
Zekât zenginleri sınamak, fakirlere destek olmak için 

konulmuştur.

Sadaka sadece malla 

yapılır.

Zekâtı verilen mal 

bereketlenir.
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 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış 

olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır? 

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

4. Çağrı: Bugün okul dönüşü rastladığım komşumuz 
Ahmet Amcaya selam vererek halini hatırını sordum.

 Musa: Dün gece Facebook’ta akşam yediğimiz 
yemeklerin fotoğraflarını paylaştım.

 Efe: Birbirine küs olan sınıf arkadaşlarım Serkan ve 
Hakan’ı barıştırdım

 Hamza: “Bana yol soran bir yabancıya gitmek istediği 
yolu gösterdim.”

 Yukarıdaki 8. Sınıf öğrencilerinden hangisinin ver-
diği örnek sadaka kapsamında değerlendirilemez?

 A) Çağrı  B) Musa

 C) Efe  D) Hamza
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5. 

“Mallarını Allah yolunda harcayanların duru-
mu, her başağı yüz taneli yedi başak veren bir 
tohum tanesine benzer. Allah dilediğine kat 
kat verir. Allah’ın lütfü geniştir, O her şeyi 
bilir.” (Bakara suresi, 261. ayet)

 Bu ayetle aşağıdaki hadis–i şeriflerden hangisi 
anlamca aynı doğrultudadır?

 A) “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları 
seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”

 B) “Zekâtı verilen mal budanan ağaç gibidir. 
Budandıkça daha da gürleşir ve fazla meyve 
verir.”

 C) “Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya 
başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka 
dikin.”

 D) “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise 
bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün 
vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”

6. 

……………..; Sürekli sevap getiren sevabı hiç 

kesilmeyen sadakadır. Buna herkesin yararla-

nacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu 

kurumların yapımına katkıda bulunmak örnek 

verilebilir. Bu tür sadakaların sevapları kişi 

ölse de devam eder. 

 Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Fitre  B) Sadakayı cariye

 C) Zekat  D) İnfak

7. Arkadaşlar! “Fitre ne demektir?

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorduğu 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip 
kalben Allah’a bağlanıp, O’na güvenmektir.

 B) Zengin sayılan Müslümanların, mal ya da 
paralarının belli bir bölümünü yılda bir kez 
yoksullara verdiği farz olan bir ibadettir.

 C) Ramazan ayında, bir kişinin, bir günlük yiyecek 
ve içecek ihtiyacını karşılayacak miktarın yoksula 
verildiği sadakadır.

 D) Sürekli sevap kazandıran, kişinin ölümü halinde 
dahi sevabı hiç bitmeyen sadakayı denir.

8. Sadaka için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Sadaka alanın onuru zedelenmemelidir.

 B) Mümkün olduğu kadar gizlice verilmelidir.

 C) Farz olduğu için verirken niyet edilmelidir.

 D) Verirken riyadan sakınmalıdır.
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