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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Soruları cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.
1.

Öğretmen Zeynep Hanım 8/C sınıfında ders anlatmaktadır:

"Biz hiç farkında değilken vücudumuz içerisinde milyonlarca faaliyet gerçekleşir. Bunların birçoğu, birkaç dakikalığına bile
aksaklık gösterse insanda tamiri imkânsız hastalıklara hatta ölüme yol açabilir. Yüce Allah, bedenimizin hem
içinde hem de dış görünümünde sayısız iman delilini insan için sergilemektedir. İnsan bedeninin yalnızca dış görünümüne
bakıldığında dahi Yüce Allah’ın mükemmel sanatı hemen görülebilir. Her insanda mevcut olan vücut simetrisi;
iki kolun, iki bacağın olması, gövdenin kollara, bacaklara ve başa olan orantısı ilk bakışta dikkat çekecek derecede
muntazamdır. Bu orantıların her biri Allah tarafından tam bir uyum üzerine kurulmuştur.
Dış görünümüyle mükemmel bir yaratılışa sahip olan insanın içinde de apayrı olaylar gerçekleşir, kendisinin hiç farkında
olmadığı binlerce mucize peşpeşe meydana gelir. Beyinden karaciğere, safra kesesinden böbreklere kadar
her organ bu kusursuz işleyişe sahiptir. Organlarda ve vücut içi sistemlerin işleyişinde görülen tüm olaylar şaşırtıcı
bir düzen ve ahenk içinde oluşur. Vücudumuz içinde her an yaşanan bu düzen, ahenk ve inceliği anlatmak için belki
yüzlerce örnek verilebilir."

Öğretmenin anlattığı konu en uygun bir şekilde aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.”
(Şuarâ suresi, 7. ayet)
B) “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”
(Yasin suresi, 37 - 40. ayetler)

C) “O Rabb ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.”

(İnfitâr suresi, 7. ayet)

D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur…”
(Ra’d suresi, 3. ayet)

- Bukalemun bulunduğu ortamın rengini alarak düşmanlarından korunur.
- Arılar bal yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılmıştır.
- Bazı nesneler suyun üzerinde yüzerken, bazıları suya batmaktadır.
- İnsan anne karnında bir hücreden meydana gelir. Bu hücre dokuz ay içinde şekilden şekile
girer ve sonunda mükemmel bir varlığa dönüşür.

2.

Sembollerle verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasa örneğidir?
A)

B)

C)

D)

Başarılı bir iş adamı olan Süleyman Bey her yıl düzenli olarak zekâtını çevresindeki ihtiyaç sahiplerine vererek mutlu
olmakta ve kendisine bu imkânı tanıyan Rabbine şükretmektedir. Fakat bu yıl işleri iyi gitmemiş ve zekât verecek kadar
mala sahip olamamıştır ve buna çok üzülmektedir. Onun bu durumuna şahit olan arkadaşı Mühendis Serkan Bey,
arkadaşı Süleyman Bey’e, “Üzülme takdiri ilahi, senin yapacak bir şeyin yok, zaten olduğu zaman zekâtını veriyordun,
bu yıl veremedin ama inşallah artık seneye verirsin” diyerek onu teselli etmeye çalışmıştır. Serkan Bey bunları
dile getirdikten sonra arkadaşı Süleyman Bey’e onun durumuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’den bir de ayet söylemiştir.

3.

Buna göre Serkan Bey aşağıdaki Kur’an-ı Kerim ayetlerinden hangisini söylemiş olmalıdır?
A) “Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha güzeliyle mükâfatlandıracak!” (Necm suresi, 31.ayet)
B) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez…”

(Bakara suresi, 286. ayet)

C) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size
bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”(Lokman suresi, 20. ayet)
D) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Kum saatindeki
kumların sayısına
ömür dersek

Son kumun düşme
anına “?”
diyebiliriz.

4.

Buna göre “?” işaretiyle gösterilen yere kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Rızık

B) Hastalık

C) Başarısızlık

D) Ecel

5.

Dürüst ve erdemli bir insan çalışmadan ya da
hak etmeden bir şey elde etmenin kendisi için
hayırlı olmayacağını bilir. Bu yüzden her
şeyden önce elinden geleni yapar ve işlerin
sonunu Allah’a havale eder. Allah kendisine
güvenenlerin,
önce
üzerlerine
düşen
vazifelerini yapmalarını ister. Bir konuda hiç
gayret harcamadan beklenti içinde olmak
doğru değildir. Nitekim Allah, kendisine
güvenerek çalışıp çabalayan hiçbir kulunu
yalnız ve yardımsız bırakmamış onları
ummadığı yerden rızıklandırmıştır. Onun sınırsız rahmeti ve yüceliği bu
güveni hiç boşa çıkarmamıştır. Bu konuda Hac
suresinin 38. ayetinde, “Allah inananları (bütün
kötülüklere karşı) mutlaka koruyacaktır…”
buyrulmuştur.
Bu parçada kaderle ilgili aşağıdaki
kavramlardan hangisine vurgu
yapılmamıştır ?
A) Emek
C) Rızık

B) Ömür
D) Tevekkül

“Allah’tan başka ilah yoktur. O daima diridir (Hayy),
Bütün varlığın idaresini yürütendir (Kayyum). Onu
ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde
ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan katında şefaat
edebilecek olan kimdir? O kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. İnsanlar ise onun bildirdiklerinin
dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez.
O yücedir, büyüktür.”
(Bakara suresi, 255. ayet)

6.

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Allah insanların davranışlarını bilir.
B) İnsanlar sınırlı bir bilgiye sahiptir.
C) İnsanlar ahirette tekrar dirilecektir.
D) Allah yeri ve gökleri korumaktadır.

İslam dini insanların yardımlaşma ve dayanışma
içinde kardeşçe yaşamalarını ister. Peygamber
Efendimizde bu hususta şöyle buyurmuştur:
“Müminler birbirlerine merhamet etmekte,
birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir
vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir
organı hastalandığında bütün vücut bundan
rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı
içinde bulunduğunda, diğer müminler onun
sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”
Hz. Peygamber, bu sözünde Müslümanları bir
bedenin organlarına benzetmiştir. Organlar
arasındaki uyum bedenin sağlıklı çalışmasını
sağlar. Toplumun birlik ve beraberliği için de
bireyler arasındaki ilişkilerin güçlü ve uyumlu
olması gerekir. Bundan dolayı İslam dini,
insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı
öğütler.

7. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden

hangisi olmalıdır?
A) Zekât ve sadaka ibadeti
B) İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı
C) Zekât ve sadaka ibadetinin bireysel ve
toplumsal faydaları
D) İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği
önem

Ebu Musa el-Eş’ari’den nakledildiğine göre Hz. Muhammed (s.a.v.) bir defasında şöyle buyurdu:
•

“Sadaka vermek her Müslümanın görevidir.”

•

“Sadaka verecek bir şey bulamazsa” dediler.

•

“Amelelik (işçilik) yapar, hem kendisine faydalı
olur, hem de sadaka verir.” buyurdu.

•

“Buna gücü yetmez veya iş bulamazsa?” dediler.

•

“Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder.” buyurdu.

•

“Buna da gücü yetmezse?” dediler.

•

“İyilik yapmayı tavsiye eder.” buyurdu.

•

“Bunu da yapmazsa?” dediler.

•

“Kötülük yapmadan uzak durur. Bu da onun için
sadakadır.” buyurdu.
(Buhari, Zekât)

8. Yukarıdaki hadiste sadaka ile ilgili verilmek istenen asıl mesaj hangisidir?

A) Sevilen şeylerden Allah yolunda harcanmalıdır.
B) Gösterişten uzak yapılmalıdır.
C) Her türlü güzel ve faydalı iş sadakadır.
D) Sadaka sadece maddi yardımlarla olur.

https://www.

Zekât nedir?
Sözlükte temizlenme, arınma, artma, çoğalma, bereketlenme anlamlarına gelen zekât; dinî bir terim
olarak: zengin olan Müsmümanların dinî bir görevi yerine getirmek için her yıl mallarının ve paralarının
yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle fakirler başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’in belirlemiş olduğu kimselere vermeleridir. Mal ile yapılan ibadetlerden biri olan zekât, İslam’ın beş temel esasından olup hicretin
ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara suresi, 43. ayet; Hac suresi, 78 ayet; Nûr suresi, 56. ayet; Mücâdele suresi, 13. ayet; Müzzemmil suresi, 20. ayet) “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğim, arınıp yücelteceğin bir sadaka al ve
onlar için dua et çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe suresi, 103. ayet)
buyrulmaktadır.

İnternet sayfasından alınmış olan metinde zekâtla ilgili,
I. Ne zaman farz olduğuna
II. Hangi anlamlara geldiğine
III. İslam’ın şartlarından biri olduğuna

9.

ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size
rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın…” (Münafikûn suresi, 10. ayet)
“Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu
gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfü geniştir. O, her şeyi bilendir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)

Buna göre bu ayetlerin;
I. İnfak
II. Namaz
III. Zekât

10.

gibi ibadetlerden hangilerini teşvik ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

CEVAP ANAHTARI
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
1. C
2. C
3. B
4. D
5. B
6. C
7. D
8. C
9. D
10. D
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