
II. ÜNİTE ZEKAT VE SADAKA

1.
“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik
işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah
bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

Allah insanın her yaptığından haberdardır.A)

Allah ibadet edenlere karşılığını verir.B)

Allah hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz.C)

Allah istemedikçe insan iyilik yapamaz.D)

2.
I. Ne verirsen elinle o gelir seninle.
II. Çok veren maldan az veren candan.
III. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.
Numaralanmış ifadelerden hangileri yardımlaşmaya teşvik
etmektedir?

Yalnız IA)

I ve II.B)

II ve III.C)

I, II ve III.D)

3.
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin
yardımlaşma kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu
söylenemez?

“… İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık
yolunda yardımlaşmayın. ...” (Mâide suresi, 2. ayet)

A)

“Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kişinin Allah da
ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse
Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini
giderir.”

B)

“Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan
nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.”
(Cuma suresi, 10. ayet)

C)

"Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine acıma ve birbirlerini
koruma yönünden bir vücuda benzerler."

D)

4.
İhtiyaç duyulan yerlerde cami inşa edilmesini sağlar.
Zekât, fitre gibi bağışların muhtaçlara ulaşmasını sağlar.
Mali ibadetlerin usulüne uygun yapılmasına aracı olur.

Bu bilgiler aşağıdaki kuruluşların hangisiyle ilgilidir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)A)

Milli Eğitim VakfıB)

Türkiye Deprem VakfıC)

Türkiye Diyanet VakfıD)

5.
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmayı öne
çıkaran ibadettir?

Namaz kılmak.A)

Oruç tutmak.B)

Zekat vermek.C)

Hacca gitmek.D)

6.
Zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İslam’ın beş temel şartıdır.A)

Yılda bir kez verilir.B)

Her müslümanın vermesi gerekir.C)

Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.D)

7.
“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir
şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak
verdiklerimizden Allah yolunda harcayın...”
                                                                                                         
(Bakara suresi, 254. ayet.)
Yukarıdaki ayette altı çizilen harcayın kelimesi ile kastedilen
yardımlaşma kavramı hangisidir?

FidyeA)

Sadaka-i CariyeB)

FitreC)

İnfakD)
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8.
Aşağıda zekâtla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Nisap, dinen zenginliğin ölçüsü demektir.A)

Zekât verilecek malın üzerinden 6 ay geçmesi gerekir.B)

Zekât vermek farzdır.C)

Koyun ve keçide nisap 40 adettir.D)

9.
Aşağıdaki zekâtla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Zekât vermekle malımızda eksilme olur.A)

Zekât zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.B)

Zekât insanı bencillikten kurtarır. C)

Zekâtı verilen mal bereketlenir.D)

10.
Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

Zekât gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan verilmelidir.A)

Zekât malın iyisinden verilmelidir.B)

Zekât verecek olduğumuz kişinin ihtiyacı olup olmadığını
araştırmalıyız.

C)

Zekât verdiğimiz kişiden karşılık beklemeliyiz.D)

11.
Aşağıdakilerden hangisine zekât verilebilir? 

Kardeşlere A)

Evlat - torunlara  B)

Büyükanne - büyükbabaya C)

Anne - babayaD)

12.
İslam dini, yardımlaşma konusu üzerinde titizlikle durmaktadır. Bu
yüzden, yardımlaşmayı sadece kişinin isteğine bırakmamıştır.
Zengin olanlara zekat ibadetini farz kılmıştır. Zengin insanların
sahip oldukları malları paylaşmalarını dini bir görev olarak
nitelendirmektedir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “Mallarında,
muhtaç ve yoksul insanlar için bir hak vardır.” diye buyurmaktadır.
 
Buna göre;
 
      I. Sahip olduğu imkânları fakirlerle paylaşmalı
     II. Yardım yapılırken anne babadan başlanılmalı
    III. Zor durumda olanlara yardım edilmeli
 
durumlardan hangisi yada hangileri öğütlenmiş olabilir?

I ve IIA) I ve IIIB)

II ve IIIC) I, II ve IIID)

13.
Esad kurban bayramında sattığı keçilerden  80 bin tl kazanmıştır.
Bu para ile 30 inek ve 40 koyun almıştır. Esad ramazan
bayramında ne kadar zekat verecektir?

1 inek ve 1 koyun parası verecektirA)

1 inek ve 2 koyun parası verecektirB)

2 koyun parası verecektirC)

zekat düşmemektedirD)
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