
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.3

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ferhat Bey: 
Arkadaşlar! İslam’da yapılması istenen zekat, sadaka, 
infak gibi ibadetlerin ortak özelliği nedir?”

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

 
A)

B)

C)

D)

Danışarak iş yapmaya katkı 
sağlaması

İnsanı maddi olarak refaha 
kavuşturması

Toplumda dayanışma ve 
yardımlaşmayı sağlaması

İnsana zamanını kullanma-
yı öğretmesi

2. • Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı 
sağlar.

 • Kişiyi cömertliğe alıştırır ve kişiye fakirlerle 
ilgilenme fırsatı verir.

 • Kişiyi toplumdan uzaklaştırır.

 • Toplumda insanların birbirine karşı sevgi ve 
saygı bağlarını güçlendirir.

 Mustafa, öğretmenin sözlü sınavında her doğru 
bilgiden 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Zekâtın 
faydaları nelerdir?” sorusuna verdiği cevaplar yukarıda 
verilmiştir. 

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Mustafa toplamda kaç 
puan almıştır?

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

3. Öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencilerden zekât ve 
sadaka ile ilgili bir ayet söylemelerini istemiştir. 

 Fuat: “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)

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

 Ömer: “Namazı kılın, zekâtı verin, peygambere itaat 
edin ki merhamet göresiniz.” (Nur suresi, 56. ayet)

 Enes: “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) 
açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice 
verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da 
bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta 
olduklarınızı bilir.” (Bakara suresi, 271. ayet)

 Buna göre bu öğrencilerden hangisi öğretmenin 
sorusuna doğru cevap verememiştir?

 A) Fuat  B) Ali

 C) Ömer  D) Enes

4. 
1.

Sadaka
2.

Oruç

3.
Zekât

4.
Namaz

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ibadetlerden 
hangisini yapmak için dinen zengin olmak gerekir?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.
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5. İrem: “Zekât toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırır.”

 Fulya: “Zekât Yüce Allah’ın insana vermiş olduğu mal 
nimetine karşı bir şükürdür.”

 Bahar: “Zekâtla zengin kişiler toplumda gösteriş 
yapma fırsatı elde etmiş olurlar.”

 Hacer: “Zekât kişiyi Allah yolunda malından harcama 
yapmaya alıştırır.”

 Yukarıdaki 8. sınıf öğrencileri yazılı öncesi Baharların 
evinde toplanıp ders çalışmakta ve bildiklerini birbiriyle 
paylaşmaktadırlar. 

 Buna göre bu öğrencilerden hangisinin zekat ile 
ilgili söylediği doğru olarak kabul edilemez?

 A) İrem  B) Fulya

 C) Bahar  D) Hacer

6. (….)  Zekât vermekle zenginler, ülkede fakirliğin 
azalmasına dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin azaldığı 
için toplumsal huzurun artmasına katkıda bulunurlar.

 (….) Zekât ihtiyaç sahiplerinin durumlarını anlamamıza 
katkı sağlar, zengin ile fakirleri birbiriyle kaynaştırır.

 (….) Zekât verirken ilk önce anne, baba ve çocuklar 
gibi yakınlara öncelik verilmelidir.

 Yukarıda zekat konusuyla ilgili verilen bilgilerden 
doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış olanların yanına ise 
‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

    

 A) D–D–Y  B) D–Y–Y

 C) D–Y–D  D) Y–D–D

7. “Zekât zenginleri sınamak, fakirlere destek olmak için 
konulmuştur. Eğer insanlar malların zekâtını verselerdi 
hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz, Allah’ın farz 
kıldığı bu hakla onlar da ihtiyaçlarını gidermiş olurdu. 
Zenginlerin aç gözlülüğü olmasaydı halk fakir, muhtaç, 
aç ve çıplak kalmazdı.”

(Cafer-i Sadık)

 Cafer–i Sadık’ın bu sözünden hareketle zekât ile 
ilgili olarak; 

 I. İnsanlar zekâtını verdiğinde toplumda fakirlerin 
ihtiyaçları giderilmiş olacaktır.

 II. Zekâtla zenginler imtihan edilmektedir.

 III. Zekât toplumdaki sınıf farklılıklarını belirginleştirir.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) I ve II

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

8. I. Zekât sözlükte; temizleme, bereket, artma, 
çoğalma gibi anlamlara mı gelir?

 II. Zekât ibadeti toplumdaki yardımlaşma ve 
dayanışmaya katkı sağlar mı?

 III. Zekat verecek kişinin erkek olması şart mıdır?

 IV. Zekat kişide dünyevileşmeyi engelleyip ahlaki 
olarak olgunlaşmasını sağlar mı?

 Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Hakan’a yukarıdaki zekat 
konusuyla ilgili soruları sorarak sözlü yapmaktadır. 
Hakan her bir doğru cevabından 25 puan alacaktır. 

 Buna göre Hakan, yukarıdaki soruların tümüne 
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam kaç 
puan almıştır?

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