
2. ÜNİTE:
 

ZEKÂT VE SADAKA
Kazanım No: 8.2.1İSLAM’IN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM – 1

1. Nisa Öğretmen 8/A sınıfında ders anlatmaktadır: 
“İslam dini yardımlaşma ve dayanışmaya önem 
vererek insanların kardeşçe yardımlaşma ve 
dayanışma içinde yaşamalarını istemiştir.”

 Nisa Öğretmen bu ifadeleri dile getirdikten sonra 
öğrencilerinden: Yardımlaşma ve dayanışmaya örnek 
hadisler söylemelerini istemiştir. Öğrenciler şu 
örnekleri vermiştir: 

 Abdullah: “İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve 
kadına farzdır.”

 Kaan: “Anlayışlı ve hoşgörülü ol. Anlayış ve 
hoşgörünün bulunduğu yer güzelleşir. Bunların 
olmadığı yer ise çirkinleşir.”

 Selman: “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı 
bir toplum yücelemez.”

 Yavuz: “Komşusuz açken tok yatan bizden değildir.”

 Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu 
soruyla ilgili doğru örnek vermiştir?

 A) Abdullah  B) Kaan

 C) Selman  D) Yavuz

2. Yardımlaşma ve paylaşma için illa zengin olmak 
gerekmez. İslam dini varlık zamanında da yoklukta da 
başkalarına yardım etmeyi öğütler.

 Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) “İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle yazma yı 
öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak 
suresi, 3-5. ayetler)

 B) “...O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; 
O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...” 
(En’am suresi, 59. ayet) 

 C) “Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği 
za man, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler.” 
(Bakara suresi, 11. ayet) 

 D) “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde 
olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar 
(infak ederler). (Al-i İmran, 134. ayet)

3. 
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerin-

den ve rızık olarak yerden size çıkardıkları-

mızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünü-

zü yummadan alamayacağınız kötü malı, 

hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki 

Allah zengindir, övgüye lâyıktır.” (Bakara 

suresi, 267. ayet)
                                                          

 Bu verilen ayetin aşağıdakilerden hangisini teşvik 
ettiği söylenemez? 

 A) Zekât  B) Sadaka

 C) Oruç  D) Fitre

4. Hz. Peygamber bir yolculuk dönüşünde sahabilerden 
Hz. Cabir ile sohbet etmiştir. Peygamberimiz bu 
sohbette Hz. Cabir’in yeni evlendiğini ve borçlu 
olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine söz arasında 
Hz. Cabir’e ne kadar malı olduğunu sorar. O da 
sadece bir devesinin olduğunu söyler. Peygamberimiz 
Hz. Cabir’e yardım etmek istemiş. Bu nedenle onunla 
konuşurken devesini beğendiğini ve onu kendisine 
satıp satmayacağını sorar. Hz. Cabir de satabileceğini 
söyler. Hz. Cabir, Medine’ye varınca devesini teslim 
etmek için Peygamberimizin yanına gitmiş. Fakat o 
anda Hz. Cabir ummadığı bir durumla karşılaşır. 
Peygamberimiz devenin ücretini öder. Deveyi de Hz. 
Cabir’e düğün hediyesi olarak verir.

 Bu metinde Peygamber efendimizin hangi yönüne 
dikkat çekilmiştir?

 A) Danışarak iş yapması

 B) Hakkı ve adaleti gözetmesi

 C) Yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesi

 D) Hoşgörülü ve merhametli olması
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5. Toplumdaki bütün insanların imkânları eşit değildir. 
Örneğin parasızlıktan dolayı okula gidemeyen, 
işsizlikten veya sağlığı elverişli olmadığından 
çalışamayan insanlar olabilir. Böyle durumlarda 
zengin insanların, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri, 
sahip oldukları imkânları onlarla paylaşmaları gerekir. 
Çünkü yoksulların, zenginlerin malı üzerinde hakları 
vardır. Bu husus bir kur’an ayetinde şöyle dile 
getirilmektedir:“Onların (zenginlerin) mallarında, 
muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyât 
suresi, 19. ayet.)

 Bu verilen metinden hareketle; 

 I. Toplumdaki insanların maddi olanakları aynı 
değildir.

 II. Zenginler sahip olduklarını imkânları bu imkânı 
olmayan insanlarla paylaşmalıdır.

 III. Yoksulların varlıklı insanların mallarında hakları 
vardır.

 İfadelerinden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

6. 

“Müminler birbirlerine merhamet etmekte, 
birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta 
bir vücudun organları gibidir. Vücudun her-
hangi bir organı hastalandığında bütün vücut 
bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin 
de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer mümin-
ler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü 
paylaşırlar.”
(hadis–i şerif)

 Bu verilen hadis–i şerifin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Danışarak iş yapma

 B) Yardımlaşma ve paylaşma

 C) İlme önem verme

 D) Hoşgörü ve merhamet

7. 

 İslam dini insanların yardımlaşma ve dayanışma 
içinde kardeşçe yaşamalarını ister. Toplumun birlik ve 
beraberliği için de bireyler arasındaki ilişkilerin güçlü 
ve uyumlu olması gerekir. Bundan dolayı İslam dini, 
insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 
öğütler.

 Buna göre aşağıdaki hadis–i şeriflerden hangisi 
İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği 
önemi göstermektedir?

 A) “Mizana konulacak en ağır amel güzel huydur.”

 B) “İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet 
vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.”

 C) “Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan 
öldüren insana Allah onun hesabını mutlaka 
soracaktır.”

 D) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.” 

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

Soru: Yardımlaşma ve paylaşmanın yararla-
rını yazınız?

 Buna göre bu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan 
hangisi yanlıştır?

 A) Zenginler ile fakirler arasında güçlü bir sevgi bağı 
kurulur.

 B) Fakirlerin zenginlere karşı hasedi artar.

 C) Toplumsal dayanışmaya ve barışa katkı sağlar.

 D) Toplumda güven ortamı oluşur.
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