II. ÜNİTE ZEKAT VE SADAKA

1.

4.

“Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık
olarak verdiğimizden de Allah yolunda infak ederler. Bakara suresi,
3. ayet.
Yukarıdaki ayette altı çizili bölümde müminlerin daha çok
hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Paylaşmanın yaygın olduğu toplumlarda aşağıdakilerden
hangisinin artması beklenmez?

A ) Birlik ve beraberliğin
B ) Bencillik ve kıskançlığın

A ) Yardımsever olmaları

C ) Fedakârlık ve özverinin

B ) İhlas ve samimiyetleri

D ) Anlayış ve sevginin

C ) İman ve teslimiyetleri

5.

D ) Sabırlı ve merhametli olmaları

“Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu sözün anlamıyla daha uyumludur?

A ) Yemek mutlu olmak için yenilir.
B ) Mutlu etmezse yemek yenilmez.

2.

C ) İkram etmek insanı mutlu eder.

I. İslam ibadet saymıştır.
II. Toplumsal bir ihtiyaçtır.
III. Cimrilik gibi özellikleri azaltır.
IV. Sadece mal ve para ile yapılır.
Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili ifadelerden hangisi ya da
hangileri yanlıştır?

D ) İnsan yemek yerse mutlu olur.

6.
“Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda
harcarlar…” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
Takva sahipleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin
mesajıyla uyumludur?

A ) I-II-III-IV
B ) I-III-IV
C ) III ve IV.

A ) Allah yoluna çağırırlar.

D ) Yalnız IV

B ) Ne bulurlarsa harcarlar.
C ) Her durumda yardım ederler.
D ) Yardımlaşmayı teşvik ederler.

3.

7.

İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarının tamamını

Miktar sınırlaması yoktur.

tek başına karşılayamaz. Belli bir yaşa kadar anne-babasının
desteği ile yaşar. Zamanla başkasına olan ihtiyacı azalır; ancak bu
ihtiyaç hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan,

Zengin olmak şart değildir.
Allah rızası gözetilen her türlü yardımdır.
Her zaman ve yerde yapılabilir.

bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle
ilgilidir?

A ) İnsan, bazı ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir.

A ) Sadaka

B ) Her insan yardım ve desteğe ihtiyaç duyar.

B ) Zekât

C ) Anne, babanın desteği olmadan da yaşanabilir.

C ) Kurban

D ) Sadece çocuklar yardıma ihtiyaç duyarla

D ) Fitre
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8.

12.

Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”

öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi, eşine, çocuklarına,
torunlarına, annesine, babasına, büyük anne ve büyük babasına
zekât veremez, çünkü ......
Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğru şekilde

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

tamamlanır?

B ) Komşular birbirlerine karşı sorumludurlar.

A ) Muhtacı gözetmek Müslümanlığın gereğidir.

C ) Sadaka vermeyen kişiden komşu olmaz.

A ) Onların zekâta ihtiyacı yoktur.

D ) Komşunun ihtiyacı görmezden gelinmemelidir.

B ) O, onlara bakmakla yükümlüdür.
C ) Onlara zekat değil fitre verilir.
D ) Hiçbir akrabaya zekât verilmez.

13.
I. Yılda bir kez yapılan bir ibadettir
II. Miktar ve zaman sınırlaması yoktur.
III. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

9.
“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar,
düşkünler, zekât memurları, gönülleri ısındırılacaklar, azat edilecek
köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte

IV. Ekonomik dengelere katkı sunar.
Zekât ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Allah’ın kesin buyruğu budur...” (Tövbe suresi, 60. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek
kişilerden değildir?

A ) Yalnız I

A ) Yolda kalmış zengin

C ) I ve III.

B ) Geliri olmayan öğrenci

D ) II ve IV.

B ) Yalnız II

C ) Çalışamayan yaşlı baba
D ) Ödemekte zorlanan borçlu

14.
Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın
faydalarından biri değildir?

10.
Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mal veya parayla ilgili
şartlardan biri değildir?

A ) Yardım edenlerin zekât ibadetinden muaf olmasını sağlar.

A ) Fazla gelir getirmesi

B ) Ekonomik dengesizliklerin artmasına engel olur.

B ) İhtiyaç fazlası olması

C ) Darda olanların ellerinin rahatlamasına vesile olur.

C ) Nisap miktarına ulaşması

D ) Zenginle fakir arasında oluşabilecek olumsuz duyguları önler.

D ) Üzerinden bir yıl geçmesi

11.
Aşağıdakilerden hangisi zekât
gereken ilkelerden biri değildir?

15.
verirken

dikkat

edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin kişiye ve topluma
sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Gösterişten sakınılması

A ) Kimsesizlere karşı duyarlı olma alışkanlığı kazandırır.

B ) İncitmemeye özen gösterilmesi

B ) Taraflar arasında kardeşlik duygularını geliştirir.

C ) Allah rızasının gözetilmesi

C ) Yardımlaşma ve dayanışma kurumlarını zenginleştirir.

D ) Zekât olduğunun söylenmesi

D ) Taraflar arasındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir.
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