
8. SINIF 2. ÜNİTE 
ZEKÂT VE SADAKA  

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

 
 
1- Ahmet 1 ay önce vefat eden yakını sebebiyle bugün 40.000 TL mirasa 
kavuşmuştur. Ahmet bugünlerde bu paranın ne kadarını zekat olarak 
vermelidir? 
A) 1000 TL   B) 2500 TL   C) 4000 TL   D) Henüz zekat vermez. 
 
2- “Eğer sadakaları,zekât ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne güzel! 
Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah 
da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduğunuzu 
bilir.”(Bakara 271)Kur’an-ı Kerim’de geçen bu ayette Allah zekat verirken 
aşağıdaki davranışlardan hangisine dikkat etmemizi istemektedir?  
A-Zekatı gereğinden fazla vermemeliyiz. 
B-Zekat verdiğimiz fakirlerle konuşmamalıyız.  
C-Zekat verdiğimiz fakirlerin onurunu incitmemeliyiz. 
D-Zekatımızın hepsini sadece bir fakire vermemeliyiz 
  
3- İbadetlerin bir çok özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Örneğin Namaz 
bizi temizliğe alıştırırken, Oruç insanlar sabırlarını güçlendirir. Hac ibadetiyle 
aynı giysileri giyerek Allahın önünde eşit olduklarının bilincine vardırır. 
Aşağıdakilerden hangisi Zekat ve sadakanın kazandırdıklarından değildir? 
a)Zekat insanlar arası sevgi bağlarını güçlendirir.  
b)Kötü düşünmemize engel olur 
c)Zekat duygu dünyamızı zenginleştirir.  
d)Zekat ve sadaka bizi özgürleştirir. 
 
4- 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) Zekât 
 
5- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?  
a) Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan  
b) Toprak ürünlerinden  
c) Altın, gümüş, para ve ticaret eşyalarından  
d) Günlük hayatta kullanılan eşyaların 
 
6- Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması 
gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? 
a) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir 
b) En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır 
c) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması 
gerekir  
d) En az 50.000 YTL paraya sahip olmak gerekir  
 
7- Toprak ürünlerinden verilen zekâta ne ad verilir? 
a) Fıtır sadakası  b) Fitre  c) Bağış  d) Öşür 
 
8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir 
b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir 
c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir 
d) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir 
 
9- Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi onlara zekât verilemez. 
Aşağıdakilerden hangi bu kişilerden biridir? 
a) Yolda kalmış yolcular b) Borçlular c) Fakir komşular d) Anne-Baba  
 
10- Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden 
hangisi bunlardan biri olamaz? 
a) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız  
b) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir  
c) Zekât gizli bir şekilde gösteriş yapılmadan verilmelidir.  
d) Zekât verecek olduğumuz parayla cami, okul, hastane vb. eserler 
yaptırabiliriz  
 
11- Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi duygularını temizler    
B) Zekât malın azalmasına sebep olur 
C)Toplumda ekonomik dengeyi sağlar               
D) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. 
 
12- Zekât aşağıdakilerden kimlere verilmez? 
a-Yoksullara    b-Bakmakla yükümlü olduğu kişilere  
c-Düşkünlere(Miskinlere) d-Yolda kalmış yolculara  
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilir. 
a-)Anne-babaya    b-)Kardeşlere  
c-)Evlat-torunlara    d-)Büyükanne-büyükbabaya 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi asli (temel) ihtiyaçlardan değildir. 
A- Ev  B- Araba  C- Ticaret malı  D- Sanat aletleri 
 
14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Sığır Mandanın nisabı 5 tanedir.  B- Altının nisabı 85 gramdır. 
C- Gümüşün nisabı 560 gramdır.  D- Koyun Keçinin nisabı 40 tanedir. 
 
15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- 40 Koyunda 1 koyun   B- 100 lirada 1 lira  
C- 5 Devede 1 koyun   D- 30 Sığırda 1 dana 
 
16- Kur’an’da Tevbe suresinin 60. ayetinde zekâtlarımızı verebileceğimiz 
kişiler açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi burada anılan zekât 
verebileceğimiz kimselerden biri değildir? 
a)Yoksullar   b)Borçlular  c)Zenginler  d)Allah yolunda çalışanlar 
 
17- Müslümanların zekâtlarını vermelerindeki temel neden aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A- Allah'ın emrini yerine getirmek 
B- Yoksulları milli servetten faydalandırmak 
C- Toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek 
D- Başkalarını düşünme duygularını geliştirmek  
 
Para   Sığır    Toprak Ürünleri   Altın 
% 2.5   1/40    1/10     1/40 
18- Yukarıda zekât verilen mallar ve verilmesi gereken miktar verilmiştir. 
Buna göre hangisinin zekât miktarında yanlışlık vardır? 
A) Para   B) Sığır  C) Altın   D) Buğday 
 
19- İslam dinine göre zengin olan bir kimse kazancının bir kısmını yoksul ve 
ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlüdür. Bu sayede yoksulluk azalır. 
Fakirlerle zenginler arasında yakınlaşma sağlanır. İnsanlar birbirlerine daha 
fazla sevgi ve yakınlıkduyarlar. 
Bu bilgilerde zekât vermenin hangi yönü üzerinde durulmuştur. 
A) Ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlaması. 
B) İnsanı Allah’a yakınlaştırması 
C) Toplumda birlik ve dayanışmayı artırması. 
D) İnsanların toplum kurallarına uymasını sağlaması. 
 
 
• Sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek miktarı verilir 
• Ramazan bayramında, bayram namazından önce verilir 
• Ailedeki her birey için verilir 
• Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak verilir 
20- Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad verilir? 
a) Zekat  b) Fidye  c) Bağış  d) Fıtır sadakası 
 


