2.ÜNİTE

8. SINIF
ZEKÂT VE SADAKA
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
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Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,
düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında
ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”
(Bakara suresi, 262. ayet.)

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayete göre zekât verirken,

Bu ayetten;

I. Zekât verilen kişinin kalbi incitilmemelidir.

I. Zekât ibadeti, Allah’ın kesin bir emridir.

II. Verilen zekât sürekli dile getirilerek yüze vurulmamalıdır.

II. Zekât verecek kimsenin özgür olması gerekmektedir.

III. Gizli olmasına dikkat edilmeli, asla açıktan verilmemelidir.

III. Zekât verilmesi gereken kimseler Kur’an’da belirtilmiştir.

davranışlarından hangilerine dikkat edilmelidir?

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

4
• 5 deveye sahip olan Mert,
• 100 gram altına sahip olan Melis
• 100 metre kare bir evde oturan Tekin
• 120 bin liralık arabaya sahip olmakla birlikte 50 bin lira borcu
olan Murat
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Buna göre bu kişilerle ilgili aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Zekâtın kime verilmesi gerektiği veya kime verilmemesi gerektiği dinimizde açıkça belirtilmiştir. _______ gibi bakmakla
yükümlü olduğumuz kimselere zekât verilmediği gibi Peygamberimiz ’in (s.a.v.) soyundan gelenlere, zenginlere ve İslam’a düşmanca davranan gayrimüslimlere de zekât verilmez.

A) Elinde bulunan deve sayısı nisaba ulaşan Mert, o develerden bir tanesini zekât olarak vermelidir.
B) Sahip olduğu altın miktarı nisaba ulaşan Melis’in zekât vermesi gerekir.
C) İçinde oturduğu ev yeterince büyük olduğu için Tekin zekât
vermelidir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Kardeş

B) Torun

C) Eş

D) Anne

D) Arabası aslî ihtiyacı olan Murat, aynı zamanda borcu olduğu için zekât vermek zorunda değildir.
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• 60 koyuna sahip olan Emre, 1 koyun zekât verir.

Toplumun faydalanacağı cami, okul, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmak dinimizde sadaka hükmündedir. Bu yapılar insanlar
tarafından sürekli ve kesintisiz kullanıldığı için bu sadakalara
__________ denilmektedir.

• Osman, Tarlasındaki üründen 1/30 oranında zekât verir.
• Merve, 100 gram altınının %25. oranını zekât olarak verir.
Yukardaki kişilerden hangilerinin verdiği zekât oranı
doğrudur?

Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
B) Fitre

C) İnfak

D) Sadaka-i cariye

A) Yalnızca Emre

B) Emre ve Merve

C) Emre ve Osman

D) Emre, Osman ve Merve
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A) Fidye
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