
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.2ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ – 1

1. 

Konu: Zekat ve Sadaka

Soru: Zekat ne demektir? 

 Öğretmen Gazi Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım sorunun cevabı nedir?” 
sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap 
vermiştir?

 A) İnsanın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım 
ve iyiliklerdir.

 B) Dinen zengin sayılan Müslümanların, mal ya da 
paralarının belli bir bölümünü yılda bir kez 
fakirlere vererek yaptığı farz bir ibadettir.

 C) Sürekli sevap kazandıran, kişinin ölümü halinde 
dahi sevabı hiç bitmeyen sadakaya denir.

 D) Müslümanların Ramazan ayında, bir kişinin, bir 
günlük yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak 
miktarı yoksula vermesine denir.

2. Zekat verebilmek için………… gerekir.

 Zekat ile ilgili yukarıda boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisini getirmemiz doğru olmaz?

 A) Zengin olmak

 B) Aklı yerinde olmak

 C) Sağlıklı olmak

 D) Ergenlik çağına gelmiş olmak

3. 

İslam’da İbadetler

Beden ile 
yapılan

? ? ?

Mal ile 
yapılan

Beden ve mal 
ile yapılan

 
İslam’da ibadetler, beden ile yapılanlar, mal ile 
yapılanlar ve hem beden hem de mal ile yapılanlar 
olarak sınıflandırılır.

 Buna göre aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece 
mal ile yapılan bir ibadettir?

 A) Hac  B) Zekât

 C) Namaz  D) Oruç

4. 
1. Zekat farz olan bir ibadet olduğu için 

verilirken niyet edilmelidir.

2. Zekât verirken akrabalardan ihtiyaç 
sahiplerine öncelik tanınmalıdır.

3. Zekât zengin Müslümanların ömründe bir 
kez yapması yeterli olan bir ibadettir.

4. Zekat verilirken verdiğimiz kimselerin 
onuru zedelenmemelidir.

 Yukarıdaki zekât ile ilgili verilen ifadelerden hangi 
satırdaki ifade yanlıştır?

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

4.
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5. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Meltem Hanım, 
8/C sınıfı öğrencilerine: “Kırkta bir oranda zekât verilen 
mallar hangileridir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler 
şu cevapları vermiştir:

 Petek: Altın, gümüş, nakit para

 Filiz: Toprak ürünleri

 Cengiz: Ticaret malları

 Özkan: Koyun ve keçi

 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen 
hanımın sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir?

 A) Petek  B) Filiz

 C) Cengiz  D) Özkan

6. Zengin Müslümanların, mal ya da paralarının belli bir 
bölümünü yılda bir kez fakirlere vererek yaptığı farz 
bir ibadettir.

 Bu metinde bahsedilen ibadet aşağıdaki ayetlerden 
hangisinde vurgulanmıştır?

 A) “O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin 
rabbi dir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk 
et…” (Meryem suresi, 65. ayet) 

 B) “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk  
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet) 

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

 D) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da har-
cadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyen ler 
için rablerinin katında özel karşılık vardır.…” 
(Bakara suresi, 262. ayet) 

7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Pınar 
Hanım: Arkadaşlar! “Kişinin Allah rızası için yaptığı 
her türlü yardım ve iyiliklere ne denir?”

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Pınar 
Hanımın sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

 

Zekat Sadaka

Fitre Kurban

A) B)

C) D)

8. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenin sorduğu 
soruya, 8. sınıf öğrencisi Emine Rana aşağıdaki 
cevabı vermiştir:

 “Bunlar kişinin dedesi, ninesi, annesi, babası, eşi, 
çocukları, torunlarıdır.”

 Buna göre öğretmen, Emine’ye hangi soruyu 
sormuş olabilir?

 A) Zekât kimlere farzdır?

 B) Zekât ile sadakanın farkları nelerdir?

 C) Zekât verilecek malların oranları nelerdir?

 D) Kişinin zekât veremeyeceği akrabaları kimlerdir? 
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