
8. SINIF 2. ÜNİTE 
ZEKÂT VE SADAKA  

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
 
1- "İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik 
yapanların, topluma yararlı bir ilim (eseri) bırakanların ve kendisine hayır 
dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz." 
Peygamberimizin bu sözünde bahsedilen "kesintisiz iyilik yapanların" 
ifadesinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi kastedilmiştir? 
A) Fitre  B) Sadaka-i Cariye  C) Zekat  D) Hac 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi sadaka ile ilgili olarak söylenemez? 
a) Başkalarının iyiliğini istemek sadakadır. 
b) Sadaka sadece para ile yapılan bir ibadettir. 
c) Hastaları ziyaret etmek, yaşlılara yardım etmek sadakadır. 
d) Arkadaşlarımıza sorunlarına yardımcı olmak da sadakadır. 
 
3- “Sadaka, yalnızca para ve mal ile muhtaçlara yapılan yardımdan ibaret 
değildir.Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) iyi niyetle yapılan her 
güzel işin sadaka yerine geçtiğini ve sevap olduğunu belirtmiştir.” 
Buna göre hangisi sadaka olarak değerlendirilmez? 
a- İnsanlara güler yüzlü davranmak 
b- Yoldaki bir taşı kenara koymak 
c- Dinlenmek için uyumak 
d- İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi sürekli sadakanın özelliğidir? 
A- İnsanlara faydalı eserler bırakmak    
B- Oruç tutmayanların sadaka vermesi  
C- Yılda bir defa fakirlere zekât verilmesi   
D- Fakirlere bol bol sadaka vermek 
 
5- Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve yararlı davranışa ne ad 
verilir?  
a) Zekât  b) Bağış  c) Fitre  d) Sadaka 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz? 
a) Bir hastayı ziyaret etmek  
b) İnsanlara güler yüzlü davranmak 
c) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak 
d) Çalışan işçiye maaşını vermek 
 
7- Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel defterinin kapanacağını; 
ancak üç sınıfın amel defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap 
yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç 
sınıftan biri değildir? 
a) Hayırlı bir evlat bırakan kişi 
b) İnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi 
c) İnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi 
d) Çocuklarına miras bırakan kişi 
 
8- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası (fitre) verilemez? 
A) Yoksullara  B) Anne babaya  C) Borçlulara  D) Düşkünlere 
 
Fıtır sadakası (Fitre) ile verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Paramızın 40’ta birini vermeliyiz. 
B) Fitremizi Ramazan ayında vermeliyiz. 
C) Miktarı bir fakiri bir gün doyuracak kadardır. 
D) Ailemizdeki herkes için vermeliyiz. 
 
9- İslam’da; topluma faydalı olmak için okul, cami, köprü, çeşme, hastane, 
... gibi kalıcı eserler yaptırmaya ne denir? 
a) Sadakayı Cariye  b) Zekât  c) Fitre  d) İmar 
 
10- Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası verilmez. 
A- Aile fertlerine B- Fakirler  C- Borçlular D- Yolda kalmışlar 
 
11- Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde fıtır sadakasının özelliklerini 
saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. 
A- Oruçlunun çirkin sözlerinin kefaretidir.  
B- Zekâtını vermeyenin zekâtı yerine geçer. 
C- Bayram namazından sonra verilirse normal sadaka yerine geçer. 
D- Fakirler için bir azık olur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12- İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. 
Medreseler, camiler, aş evleri, hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu 
vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulabildiği gibi 
genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur. 
Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden 
bahsedilmiştir. 
A- Doğruluk    B- Yardımlaşma ve dayanışma 
C- Bilim ve Sanat   D- Mimari 
 
13- Yoksul ve muhtaç durumda olan kimselere para, yakacak, yiyecek vb. 
yardımlarda bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı   B. Kızılay 
C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu   D. Milli Eğitim Vakfı 
 
14- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü doğal afet ve felaketlere karşı 
yardımda bulunmak amacıyla devletimizin kurduğu yardımlaşma 
kurumunun adı nedir? 
A-Yeşilay        b-Sosyal yardımlaşma vakfı  
C-Araştırma kurtarma ekibi   d-Kızılay  
 
15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
kurumlarımızdan birisi değildir? 
A) Yeşilay B) Kızılay  C) Aşevi  D) Milli Eğitim Vakfı 


