
8. SINIF 2. ÜNİTE 
ZEKÂT VE SADAKA  

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

 
 
1- Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa toplumsal barış o kadar sağlam 
olur. 
B) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz. 
C) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur. 
D) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur. 
 
2- İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekât, sadaka, kurban, fitre 
gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Yardımlaşma ve dayanışma  B- Doğruluk ve adalet 
C- Çalışkanlık ve mutluluk   D- Sabır ve bereket 
 
3- Atalarımızın “ Bir elin nesi var, iki elin sesi var “ sözü hangi temel insani 
duyguyu ifade etmek için kullanılmıştır. 
A- Başkalarından cesaret alma  B- Yalnız yaşamama  
C- Yardımlaşma      D- Kendini kabul ettirme 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçlarından biri olamaz? 
a) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır. 
b) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri geliştirir. 
c) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar. 
d) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur. 
 
5- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür  
b) Peygamberimiz, Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir  
c) Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder  
d) Sadece Müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir 
 
6- Fakiri çaresizlikten, zengini de Allahu Tealaya isyandan kurtarıp 
yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olan ibadet aşağıdakilerden 
hangisidir. 
A- Namaz  B- Zekât  C- Oruç  D- Hac 
 
7- Eski Türk törelerindeki doyurma, donatma, yoksula yardım etme 
geleneği İslam’da daha gelişmiş olarak hangi ibadetlerde görülür. 
A- Namaz - Zekât  B- Sadaka – Hacc 
C- Kurban - Oruç  D- Zekât – Sadaka 
 
8- "Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da 
darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. 
Allah da güzel davranışta bulunanları sever." Al-i İmran Suresi 134.ayet 
Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? 
A)  Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez. 
B)  Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. 
C)  Kur'an-ı Kerim paylaşma ve yardımlaşma konusunda hassas 
davranmıştır.  
D)  İmkânları olduğu halde yardımcı olmayanların cezalandırılacağını 
gösterir. 
 
9- Peygamberimiz Hz. Muhammed "Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir." buyuruyor. Sizce bu sözün insanlar üzerindeki olumlu etkisi nedir? 
A-) İnsanlar arasında dayanışmayı teşvik eder. 
B-) İnsanların zengin-fakir olarak ayrılmasını teşvik eder. 
C-) İnsanları zenginliğe teşvik eder. 
D-) İnsanların yaşamlarının önemli olmadığına dikkat çekiyor. 
 
10- 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 
bahsedilmektedir? 
A) Doğruluk B) Yardımlaşma ve dayanışma C) Bilim ve sanat D) Mimari 
 
 
" Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için belli bir hak vardır " 11- 
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ayetinden çıkarılabilecek bir sonuç 
değildir? 
A) Komşu hakları   B) Sadaka Vermek 
C) Yardımda bulunmak  D) Zekat vermek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Yardımlaşmayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır 
A-Bilgisizliğin yok olması için birlikte çalışmak yardımdır 
B-Toplumda iyiliği yaygınlaştırmak bir yardımdır 
C-Zekât ve sadaka bir yardımlaşma yoludur 
D-Hayır ve şer her konuda yardımlaşılabilir. 
 
I……İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa 
diğerleri de rahatsız olur 
II… Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 
III Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz  
IV…Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve 
ahirette ona kolaylık gösterir 
13- Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve 
dayanışmaya verdiği önemi gösterir? 
a) I, II  ve III  b) II III ve IV c) I III ve IV  d) I, II, III ve IV 
 
---- ve --- soruları aşağıda verilen bilgilerden yola çıkarak cevaplayınız. 
Allahu Teala Kur’anda “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
iyilğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz (harcarsanız), Allah onu hakkıyla 
bilir”  
14- Peygamber efendimiz de “Kardeşini güler yüzle karşılamakla bile olsa 
hiçbir iyiliği küçük görme” 
“Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, Müslüman kardeşi için de 
sevip istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz” buyurmaktadır. 
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak hangisini söyleyebiliriz? 
a) İslamiyet’te bireysel yaşamaya önem verilir 
b) İslamiyet’te ekonomik ilişkilere önem verilmez. 
c) İslamiyet sevgi ve dayanışma ortamı oluşturur 
d) İslamiyet sadece insanları sevmeyi tavsiye eder 
 
15- Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki anlayışlardan hangisi İslami bir 
anlayıştır? 
a) Para benim mal benim, hiç kimseye zırnık vermem.  
b) Allah bana layık görmüş vermiş, ona da verseymiş. 
c) Çalış senin de olur, ama benden bir şey isteme  
d) Benim malımda fakirlerin de hakları var, onları sahibine vermeliyim. 
 


