
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.2

1. Özlem: Sadaka sadece maddi yardımla sınırlı değildir.

 Yonca: Karşılaşılan insana güler yüzle selam vermek 
de sadaka olabilir.

 Sedef: Kişinin sadaka yapabilmesi için zengin olma 
şartı vardır.

 Gülistan: İnsanların üzüntülerini paylaşmak, dertlerine 
ortak olmak ve onları teselli etmek de sadakadır.

 Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir.  

 Bu öğrencilerin söylediklerine göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

 A) Bütün öğrencilerin dedikleri doğrudur

 B) Sadece Özlem’in söylediği doğrudur.

 C) Sadece Sedef’in söylediği yanlıştır.

 D) Bütün öğrencilerin dedikleri yanlıştır.

2. Ali: “Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. 
İstenilen zamanda ve istenilen miktarda yapılabilir.”

 Yusuf: “Sadaka maddi şeylerle sınırlı değildir, bir 
Müslüman’a içten bir tebessüm bile sadaka 
olabilmektedir.”

 8. sınıf öğrencileri Ali ile Yusuf’un sadaka ile ilgili 
söyledikleri ifadeler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

 A) Yalnız Ali’nin ifadesi doğrudur.

 B) Her ikisinin ifadesi de doğrudur.

 C) Yalnız Yusuf’un ifadesi doğrudur.

 D) Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.

3. Cumali: Ramazan ayında bayramdan önce verilir.

 Şehriban: Vacip olan bir sadakadır.

 Abdullah: Asgari tutarı az olduğu için zengin 
olmayanlarda verebilir.

 Yukarıdaki öğrenciler bir konu hakkında bilgi 
vermektedir.

 Buna göre bu öğrencilerin özelliklerini verdiği 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Fitre  B) Zekat

 C) Hac  D) İnfak

4. 
Sadaka zekâttan daha kapsamlı bir yardım 

şeklidir.

Sadaka vermek için nisap miktarı mala 

sahip olmak gerekir.

A) B)

X

X
B) C)

X

✔✔

✔ ✔ X

X

 Yukarıdaki tabloda “sadaka” ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir.

 Bu bilgilerden doğru olanın karşısındaki kutucuğa “✔” 
yanlış olanın karşısındaki kutucuğa “X” işareti 
konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sırasıyla 
hangi seçenekte verilmiştir?
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5. Aşağıdaki öğrenciler sınıfta birbirlerine “zekat ve 
sadaka” konusuyla ilgili karşılıklı sorular sorup bilgi 
yarışması yapmaktadır.

 Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkadaşının 
sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

 A)
Zekat sadece 
mal ile yapılan 
bir ibadet midir?

Evet

B)
Zekat verecek 
olanın belli bir 
zengin olma 
şartı mı vardır?

Evet

C)
Sadakanın yılda 
bir kez verilme 
zorunluluğu mu 
vardır?

Hayır

D)
Sadaka maddi 
yardımla mı 
sınırlıdır?

Evet  

   

6. Bir hastayı ziyaret etmek, insanlara güler yüzle se lam 
vermek, tatlı dille konuşmak, insan ların sorunlarıyla 
ilgilenmek, yoldan kar şıya geçmekte zorlanan bir 
yaşlıya yar dımcı olmak, toplu taşıma araçlarında 
hasta, yaşlı ve engelli kişilere yer vermek de 
…………………’dır.

 Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisini getirmemiz uygun olmaz?

 A) Sadaka  B) zekât

 C) Sevap  D) güzel davranışlardan

7. D Y

Sadakayı cariye yapanın öldükten 
sonra da sevabı devam etmektedir.

Sadaka veren her Müslüman zekât 
da vermelidir.

Zekat vermek insandaki bencillik, 
açgözlülük, cimrilik gibi kötü huyların 
giderilmesine yardımcı olur.

 Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre “zekat ve 
sadaka” konusuyla ilgili doğru – yanlış sıralaması 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 A) D – Y – D B) D – Y – Y

 C) Y – D – Y D) D – D – Y 

8. 
Sadakaya örnekler?

? ? ?

 Şemada “?” İşaretli yerlere aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez?

 A) Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek

 B) Patronun işçilerine ücretini vermesi

 C) Büyüklerimizi arayıp halini hatırını sormak

 D) İnsanlarla tatlı dille konuşup, bilgi ve tecrübelerini 
paylaşmak.
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