
8. SINIF 2. ÜNİTE 
ZEKÂT VE SADAKA  

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

 
 
 
Yasin: Zekat veren insan malını temizlemiş olur. 
Kübra: Zekat farz bir ibadettir. 
Emre: Zekat sadece Ramazan ayında verilir. 
1- Zekâtla ilgili, yukarıda ki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği 
bilgi yanlıştır? 
A) Yasin ve Kübra   B) Yasin ve Emre 
C) Sadece Kübra   D) Sadece Emre 
 
2- Maddi durumu iyi olan müslümanların yerine getirmesi gerekir 
Mal veya paranın kırkta biri verilir 
Yılda bir defa verilir 
Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sadaka  b) Fitre  c) Fidye  d) Zekat 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin sonuçlarından biri olamaz? 
a) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı kazandırır 
b) İnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir 
c) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar  
d) Zekat veren kişilerin zarara uğramasına neden olur 
 
4- Zekat ibadetinin farz olması için kişinin bazı özellikleri taşıyor olması 
gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? 
a) Akıllı olmak      b) Zengin olmak 
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak  d) Erkek olmak 
 
5- Zekâtla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sadece Ramazan ayında verilir. 
B) Malla yapılan bir ibadettir. 
C) Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. 
D) İslam’ın beş şartından biridir   
 
6- Aşağıda verilen cümlelerden hangisi zekât ibadetinin amacına ve 
uygulamasına ters olur? 
A) Zekât ile dindarlığımızı başka insanlara ispatlamış oluruz. 
B) Kardeşlik bilincini geliştirir ve yardımlaşmayı artırır  
C) Fakirlerin, kıskançlığını ve hasetliğini önler. 
D) Kişinin dünya malına bağlanmasını engeller.  
 
7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler. 
B- Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur. 
C- Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar. 
D- Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. 
 
8- Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 
A- Zekâtı dinimizin zengin kabul ettiği kişiler verir. 
B- Zekât verirken ilk önce yakın çevresindeki fakirler gözetilir.   
C- Zekât yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur. 
D- Zekât verebilmek için kişinin asli (temel) ihtiyaçlarını karşılaması 
yeterlidir.  
 
9- Sevinç Hanım 20 Ocak 2008 tarihinde sahip olduğu malları hesaplayarak 
zenginlik ölçüsüne sahip olduğunu belirlemişti. Aradan bir yıl geçtikten 
sonra bu zenginlik ölçüsünün devam ettiğini görüp zekâtını bir kaç ihtiyaç 
sahibi arasında paylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sevinç Hanım’ın 
zekât verdiği kişiler arasında yer alamaz? 
A) Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kız kardeşi Nilüfer Hanım. 
B) Borçlu olan komşusu Ali Bey. 
C) Üniversite öğrencisi olan ve maddi sıkıntı çeken torunu Sadık 
D) Maddi sıkıntı içinde olan iş arkadaşı Zeynep Hanım. 
 
10- Zekat veren insanlar hem Allah’a hem de toplumda zor durumda 
bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden 
durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu 
insanlara yardım etmelerine aracılık eder. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği 
işlevlerden biri değildir?  
A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması 
B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi 
C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması 
D) Toplumdaki statü farklarını koruması 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.Yılda bir kere verilmelidir 
2. Zengin müslümanlara farzdır. 
3. Hem mal hem bedenle yapılan bir ibadettir. 
4. Kur'an'da zekattan çok fazla bahseden ayet vardır. 
5. Zekat vermek sünnettir 
6. Allah zekat verene kat kat verir. 
7.Zekat vermek kazancımızın şükrüdür. 
11- Yukarda verilen bilgilerden kaçı yanlıştır? 
A) 2  B) 3  C) 4  D) 5 
 
I- Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri olmayan düşkünler  
II- Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte zorluk çekenler  
III- Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolda kalmışlar  
IV… Allah yolunda olanlar. Örneğin vatanı korumak için savaşan askerler ve 
İslam Dini’ni anlatmakla meşgul olanlar.  
12- Yukarıda verilen kişilerden hangisine zekat verilebilir? 
a) I, II ve III   b) II III ve IV c) I III ve IV  d) I, II, III ve IV 
 
13- Aşağıdakilerden hangileri zekat ve sadakanın birey ve topluma 
katkılarından değildir? 
a)Toplumsal birlik ve beraberlik sağlanır 
b)Varlıklı insanlar muhtaçları gözetirler  
c)İnsanlarda bencillik ve cimrilik duyguları oluşur.  
d)Sevgi güven gibi duygular ön plandadır 
 
14- "Zekâtlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan 
memurlara, kalpleri Islâm'a ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, 
Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah bilendir, 
Hakimdir" Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kimseler 
arasında yer almaz? 
A) Düşkünler   B) Ailemiz  C) Borçlular  D) Yolda kalmışlara 
 
15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A- Zekât zengin olanlara farzdır. 
B- Zekât yılda bir defa verilir. 
C- Zekâtta malın 1/40’ı verilir. ( % 2,5 ) 
D- Sağlıklı olmayanlar zekât vermezler. 
 
16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır 
B) Zekat vermekle malımızda eksilme olur 
C) Zekat insanı bencillikten kurtarır 
D) Zekatı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur 
 
17- Zekât; zengin olan bir Müslüman’ın kazancının kırkta birini yoksullara 
vermesine denir. 
Sadaka; Maddi karşılık beklemeden yoksullara yapılan yardıma denir. 
Buna göre zekât ve sadaka ibadetleri aşağıdakilerden hangisinin 
gerçekleşmesinde etkili değildir? 
A) Fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artmasında 
B) Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesinde 
C) İnsanların bencillik ve cimrilikten uzaklaşmasında  
D) İslamiyet’in yeni yerlere yayılmasında 
 
18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Zekâtı öncelikle yakın akraba ve komşuya vermeliyiz. 
B- Toprak ürünlerinin de zekâtı verilir. 
C- Kişi zekâtını anne babasına verebilir.  
D- Ticaret mallarının da zekâtı verilir.   
 
- Anne Baba - Çocuklar   - Yeğen - Dede Nine  - Torun - Teyze  
19- Yukarıda sayılanlardan kaç tanesine zekat verilmez? 
A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 
 
20- Zekât veren bir kişi hangi şekilde davranırsa yanlış bir davranış olur? 
A) Zekâtını gizlice vermeye çalışırsa  B) İhtiyaç sahiplerini iyice araştırırsa 
C) Zekâttan bir karşılık beklerse   D) Zekâtını zamanı gelince verirse 
 
 
 
 
 
 
 


