
       8. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

 

Ad Soyad : ............................
Doğru      : ............................
Yanlış      : ............................
Net          : ............................

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. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

       LGS Deneme-5



1.  

Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. 
Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek 
canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosferin başka bir koruyucu özelliği de Dünya uzayın or-
talama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunuyor olmasıdır. Kısa-
cası, Dünya üzerinde, kendisini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem iş-
ler. İşte Dünya göğünün bu koruyucu kalkan özelliği yüzyıllar öncesinden Kur’an-ı Kerim’de bizlere Allah 
tarafından bildirilmiştir. 

Bu durumu açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz biz onu (kurutup) gider-
me gücüne de sahibiz.”

 (Mü’minûn suresi, 18. ayet)

B) “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.” 
 (Enbiyâ suresi, 32. ayet)

C) “Gaybın anahtarları onun katındadır, ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların 
tümünü o bilir, o, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta 
olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.”

 (En’âm suresi, 59. ayet)

D) O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne az şükrediyorsunuz. O, sizi yeryüzünde yaratıp 
türetendir ve hepiniz yalnızca ona (döndürülüp) toplanacaksınız. O, yaşatan ve öldürendir. Gece ile gün-
düzün birbirini takip etmesi de onun (kanunu)dur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? 

 (Mü’minûn suresi, 78-80. ayetler)



2.  

●

“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 yaratması-
dır. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da 
geri döner. Ne Güneş Ay’a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”

(Yâsîn suresi, 37- 40. ayetler)

▲

“Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrâhim’in kavminin, Medyen 
halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık 
delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”

(Tevbe suresi, 70. ayet)

■

“Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra nutfe hâlinde sağlam bir karar-
gâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan pıhtısını bir çiğnemlik et 
yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yara-
tık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir.”

(Mü’minûn sûresi, 12-14. ayetler)

 Sembollerle verilen bu ayetler, sırasıyla aşağıdaki hangi evrensel yasaya örnek oluşturur?

● ▲ ■
A) Biyolojik yasalar Toplumsal yasalar Fiziksel yasalar
B) Fiziksel yasalar Toplumsal yasalar Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar Biyolojik yasalar Toplumsal yasalar
D) Toplumsal yasalar Kimyasal yasalar Biyolojik yasalar



3.  İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve 
başarılı olmak için çaba gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan ve gayret etmeden istek-
lerine ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade etmektedir. İslam dini, insanın her alanda gayret gösterme-
sini istemiştir. Yüce Allah bir ayetinde çalışmanın gereğini şöyle vurgulamıştır: “Gerçekten insan için kendi 
çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberler, 
emekleriyle geçimlerini sağlamış ve çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir. Hz. 
Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris terzilik, Hz. Davut demircilik ve bizim peygamberimiz Hz. Muham-
med ise ticaret yapmıştır. İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Dinimiz, 
“Rızkı veren Allah’tır.” diyerek çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey beklemeyi ve dilenmeyi 
uygun görmez. Peygamberimiz bu konuyu şöyle dile getirir: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 
yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…” Hacı Bektâş-ı Velî de “Çalışmadan geçinenler bizden değildir.” 
diyerek çalışmanın önemine dikkat çekmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu metinde anlatılanları örneklendiren bir görsel yoktur?

A) B)

C) D)



5.  Aşağıdaki kutucuklarda verilenlerden Hz. Musa’nın (a.s.) hayatıyla doğrudan ilgili olan ifadeler maviye boya-
nacaktır:

Hz. Harun Mısır İsrailoğulları Tur Dağı

Firavun Çobanlık Hz. Yakup

Tevrat Kızıldeniz 950 yıl

Buna göre kaç kutucuk maviye boyanmalıdır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

4.  
Zekât ibadetiyle toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi mi hedeflenmiştir?

Zekât vermek için belli bir zenginlik gerekir mi?

Zekât verilecek malda aranan şartlardan biri de malın kırk eşit parçaya bölünebilen bir mal olması mıdır? 

Zekât toplumdaki insanlar arasında dostluk, sevgi bağlarını güçlendirir mi?

Zekât vermek için sağlıklı olmak şart mıdır?

Zekât verecek kişi evli mi olmalıdır?

Zekât vermesi gerektiği hâlde zekâtını vermeyen kişi günaha girmiş olur mu?

Kişi zekâtını kendi oğluna verebilir mi?

Buna göre yukarıdaki sorulardan kaç tanesinin cevabı “Evet”tir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8



6.  Silivri Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu tarafından ha-
yırseverlerin de desteğiyle yaptırılan uluslararası bir hayır 
işi takdir topladı. Batı Afrika’da bulunan Benin Cumhuri-
yeti’nde su kaynaklarının yetersizliği ve maddi imkânsız-
lıklardan dolayı bölge halkının sıkıntılı durumu okul mü-
dürü Özkan Kerimoğlu’nu harekete geçirdi. Bazı iş 
adamlarının da desteğiyle birlikte Benin’de iki adet su 
kuyusu açtırıldı. Üzerinde “Silivri Yunus Emre İmam Hatip 
Ortaokulu Hayratı” yazan su kuyuları geçtiğimiz günlerde 
hizmete girdi.

Buna göre, 

 I. “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine ilme 
sarılsın.”

 (Hadis-i şerif)

 II. “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun or-
ganları 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.”

 (Hadis-i şerif)

 III. “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
 (Hadis-i şerif)

hayırseverleri bu şekilde davranmaya yönlendiren hadislerinden hangileri olmalıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.



8.  I. Alkollü içki ve uyuşturucudan sakınmak

 II. Dini asli kaynaklarından öğrenmek

 III. İş güvenliği sağlayıcı tedbirler almak

 IV. Bütün hurafelerden ve bidatlerden uzak durmak

 V. Rüşvet, hile, hırsızlık gibi haksız kazanç yollarını yasaklamak

Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri İslam’da yer alan “dinin korunması” ilkesi ile ilişkili-
dir?

A) I ve III. B) II ve IV. C) IV ve V. D) 

7.  
Peygamberimiz bir gün arkadaşlarına şöyle bir olay anlatmış-
tır: “Biri yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyu buldu. 
İçine inip su içti, çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte 
olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine bu köpek de benim 
gibi susamış deyip tekrar kuyuya indi, ayakkabısını su ile dol-
durup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah 
onun bu davranışından dolayı razı oldu ve onu bağışladı.”

Peygamberimizin anlattığı bu hikaye,

  • Merhamet

  • İyilik

  • Adalet

  • Şefkat

  • Yardımseverlik

gibi evrensel değerlerden kaçına örnek oluşturur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5



9.  Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden Ebu Cehil’in peygamberimize yapmadığı kötülük kalmamıştı. Bir gün-
de peygamberimizin namaz kılarken Ebu Cehil deve işkembesini getirip onu peygamberimizin başına bırak-
mıştır. Peygamberimiz bir hadisinde,‘‘Allah yolunda bana yapılan eziyet kadar kimseye eziyet yapılmamıştır. 
Kimse benim kadar baskıya maruz kalmamıştır. Öyle otuz gün ve gece geçirdim ki benim ve Bilal’in yanında 
yiyecek hiç bir şey kalmamıştı.’’ demiştir. Bütün bu eziyetlere ve sıkıntılara rağmen Peygamber Efendimiz 
insanlara İslamiyet’i anlatmaktan asla vazgeçmemiştir. 

Bu metinde Peygamberimizin,

 I. Cömert ve yardımsever oluşu

 II. Sabırlı oluşu

 III. Şefkatli ve merhametli oluşu

 IV. Kararlı ve cesaretli oluşu

özelliklerinden hangisine değinilmiştir?

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

10.  I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı Kur’an ahlakı idi. Bir sahabe Hz. Aişe’ye, Hz. Peygamberin ahlakı hak-
kında sormuştu, Hz. Aişe şöyle dedi: “Sen, hiç Kur’an okumuyor musun?” Sahabe, “Evet, okuyorum.” 
deyince Hz. Aişe şöyle devam etti: “İşte, Allah’ın elçisinin ahlakı, Kur’an’dı.” Hz. Peygamber şefkatli bir 
baba, iyi bir aile reisi ve akrabalarına önem veren bir insandı.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.), başladığı işi asla yarım bırakmamış, onca baskı, sıkıntı ve zorluklara rağmen 
büyük bir azim ve kararlılıkla yoluna devam etmiştir. On üç yıllık Mekke Dönemi’nde müşriklerin uygula-
dığı dini, ekonomik ve sosyal baskılar ve ambargolar karşısında o hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır. 
Bütün bu baskı ve zorluklara büyük bir sabır ve metanetle karşı koyup direnmiştir. Kötülüklere boyun 
eğmemiş, asla aceleci davranmamış ve Allah’a sığınmıştır.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.), asla yalan söylemeyen, emanetlere riayet eden ve son derece güvenilir bir in-
sandı. O, gençliğinde her türlü cahiliye kötülüklerinden, putlardan, kumardan, içki meclislerinden ve çirkin 
eğlencelerden uzak durmuştur. O, erdemli davranışlarıyla yaşadığı toplumun takdirini kazanmıştır. Mek-
keliler, gençliğinde Hz. Muhammed’e en değerli eşyalarını rahatlıkla teslim ederlerdi.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), hiç kimseye kaba davranıp kırmamış, asla çirkin söz söylememiştir. Görgüsüz 
kimselerin kaba davranışları karşısında gülümsemekle yetinmiş, onlara karşılık vermemiştir. Öte yandan 
arkadaşlarına da anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını tavsiye edip şöyle buyurmuştur: “Hoşgörülü ol ki hoş 
görülesin.” Hz. Peygamber gayrimüslimlere de hoşgörülü davranmıştır.

Peygamberimizle ilgili numaralandırılarak verilen ifadelerden hangisi, ona “Muhammedü’l-Emin” denil-
mesiyle ilişkilendirilebilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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