
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.1İSLAM’IN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM – 2

1. Öğretmen: Arkadaşlar! “Paylaşma ve yardımlaşmanın 
bireysel faydaları nelerdir?”

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi yanlış cevap vermiştir?

 A) Cimrilik, bencillik, kıskançlık gibi kötü duygu ve 
davranışlara engel olur.

 B) İnsanda, sorumluluk ve dayanışma gibi güzel 
duygu ve davranışların gelişmesine katkı sağlar.

 C) Toplumda barış ve huzur ortamının oluşmasına 
katkı sağlar.

 D) İnsanın kişiliğinin ve ahlakının gelişimine 
yardımcı olur.

2. I. “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.” 

 II. “Yetimin başını okşa yoksulu doyur.”

 III. “Mü’min sever ve sevilir, sevip sevmeyen (hoş 
geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen) insanda 
hayır yoktur.”

 IV. “Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun 
ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. 
Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da 
kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini 
giderir...”

 Yukarıda verilenlerden hangisi Peygamber 
Efendimizin paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili 
sözlerinden biri değildir?

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

3. 

İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin baskı ve 

eziyetleri sonucunda Medine’ye hicret etmek 

zorunda kalan Mekkeli Müslümanlara sahip 

çıkan, onlarla maddi manevi bütün imkanlarını 

paylaşan Medineli Müslümanlar, yardımlaşma 

ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergile-

mişlerdir. Bu yüzden onlara "yardım edenler" 

anlamında …………. denilmiştir.

                                                          
 Yukarıdaki şeklin içinde boş bırakılan yere gelmesi 

gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Muhacir  B) Ensar

 C) Sahabe  D) Mücahid

4. 
1. Bir toplumda insanların maddi imkanları 

aynı değildir.

2. Yardımlaşma sadece en yakın akraba-
lar arasında yapılır.

3. Yardımlaşma insanda sorumluluk duy-
gusunun gelişmesine ve ahlakın olgun-
laşmasına yardımcı olur.

4. İslam, insanların yardımlaşma ve daya-
nışma içerisinde kardeşçe yaşamalarını 
ister.

 Yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi yardımlaşma 
ve paylaşmayla ilgili doğru bir ifade değildir?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.

3.
Test
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Onur Yiğit (Onur Hoca)
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5. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve Yardımlaş-
manın toplumsal faydaları arasında gösterilemez?

 A) Toplumda sevgi, dayanışma ve sorumluluk gibi 
güzel duygu ve davranışların gelişmesine katkı 
sağlar.

 B) İnsanda cimrilik, bencillik, kıskançlık gibi kötü 
duygu ve davranışlara engel olur.

 C) Zenginler ile fakirler arasında güçlü bir sevgi 
bağının kurulmasına katkı sağlar.

 D) Zenginler yardım yapmakla toplum yararına 
çalışmış olur. Böylece yardım yapmakla 
zenginler, ülkede yoksulluğun azalmasına 
dolayısıyla ihtiyaç sahipleri azaldığı için toplumsal 
huzurun artmasına katkıda bulunurlar.

6. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmaya önem vererek 
insanların kardeşçe yardımlaşma ve dayanışma içinde 
yaşamalarını istemiştir. Dinimizin kutsal kitabı olan 
Kur’an-ı Kerim’de bu konunun önemi şu şekilde ifade 
edilmiştir:

 Buna göre metnin sonuna aşağıdaki hangi ayetin 
gelmesi daha uygundur?

 A) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket 
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)

 B) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura 
suresi, 30. ayet)

 C) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet) 

 D) “De ki: ...Harcadığınız her şey, ana-baba, 
yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış 
kişiler içindir. Allah yapacağınız her hayrı (iyiliği) 
bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet.)

7. 

İnsanlar el ele verince
Bir anda biter işler
Köylüler kol kola girince
Hemen yetişir işler

Tüm köylü buna katılır
Okul, cami, yol yapılır
İmece derler adına
Herkes koşar yardıma

 Bu dizelerde vurgulanmak istenen ana düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Dostluk  B) Yardımlaşma 

 C) Cömertlik  D) Saygı

8. (….) “Bireyler arasında ilişkinin güçlü olması için İslam 
dini, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 
öğütler.”

 (….) “Kişinin her hangi bir yardımda bulunması için 
belli bir nisap miktarı malı sahip olması gerekir.”

 (….) “İslam dini insanlara birbirleriyle yardımlaşma ve 
dayanışma içerisinde kardeşçe yaşamalarını tavsiye 
etmiştir.”

 Yukarıda İslam’ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği 
önem 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
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