
       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-6



1.  “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” 

                                                                                                                      (Enbiyâ suresi, 33. ayet)

“Gökten su indiren odur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst 
üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, 
zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve ol-
gunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. …”

   (En’âm suresi, 99. ayet)

Bu ayetler, 

 I. Toplumsal

 II. Biyolojik

 III. Fiziksel 

yasalardan hangileriyle ilgilidir? 

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

2.  Biz hiç farkında değilken vücudumuz içerisinde milyonlarca iş yapılır. Bunların birçoğu, birkaç dakikalığına bile 
aksaklık gösterdiği takdirde insanda telafisi imkânsız hastalıklara hatta ölüme yol açabilir. Ancak insan, tek bir 
hücreden nasıl olup da yetişkin bir insan hâline geldiğini düşünmediği gibi, her an gözünün önünde bedenin-
deki sistemlerin nasıl böyle kusursuz şekilde işlediğini araştırmaz. Yüce Allah, bedeninin hem içinde hem de 
dış görünümünde sayısız iman delilini insan için sergilemektedir. İnsan bedeninin yalnızca dış görünümüne 
bakıldığında dahi Allah’ın mükemmel sanatı hemen görülebilir. Dış görünümüyle mükemmel bir yaratılışa 
sahip olan insanın içinde de apayrı olaylar gerçekleşir, kendisinin hiç farkında olmadığı binlerce mucize ardı 
ardına meydana gelir. Beyinden karaciğere, akciğerlerden böbreklere kadar her organ kusursuz işleyişe sa-
hiptir. 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 binlerce örnek veri-
lebilir. Bu örnekler içinden birkaç tanesini seçip araştırmak, insanı kusursuzca var eden yüce Allah’ın varlığını, 
büyüklüğünü, gücünü, ilmini ve sanatını gereği gibi takdir edebilmemize yardımcı olacaktır.

Bu metnin ilişkilendirilebileceği en uygun ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına almıştır. Her biri 
belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler...” 

 (Fâtır suresi, 13. ayet)

B) “De ki: Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza. Fakat ayet ve uyarılar inanmayan bir topluma hiç bir 
fayda sağlamaz.” 

                (Yûnus suresi, 101. ayet)

C) “Ey insan! Seni yaratan, sana düzgün ve ölçülü bir biçim veren, cömert Rabbi’ne karşı seni aldatan nedir?
 (İnfitâr suresi, 6-8. ayetler)

D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece 
gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” 

 (Duhân suresi, 38 ve 39. ayetler)



3.  

12 Temmuz’da Şanlıurfa’da 
doğdu. Nuri Pakdil ile Edebiyat 

dergisini kurdu.

Türk Taşıt İşverenleri 
Sendikasında uzmanlık 
görevinde bulundu.

İlk kitabı “Edebiyat ve 
Medeniyet Üzerine” 
adlı eserini çıkardı.

Türk edebiyatında “Kudüs Şairi” olarak 
eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, 

vefatının 19. yılında anılıyor.

İlk şiir kitabı “hicret” 
çıktı.

Kurucusu olduğu 
Mavera dergisinde 
çeşitli görevler aldı.

• Edebiyat ve Medeniyet Üzerine 

• Din ve Uygarlık

• Hicret

• Tenha Sözler

Ölümsüz eseri 
“Mescid-i Aksa” şiirini 
yazdı.

6 Ocak’ta Şanlıurfa’da 
hayatını kaybetti.

Lise son sınıfı okumak için 
dayılarının bulunduğu 
Kahramanmaraş’a gitti.

Aynı yıl bir grup arkadaşıyla ilk 
deneyimi olan Derya gazetesini 
çıkartı.
Ankara Üniversitesi Dil ve 
Edebiyat Bölümünü kazandı 
ancak 2 yıl sonra okulu bıraktı. 

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl 
Kısakürek ile tanıştı.

Fikir ve edebî çalışmalarıyla Türk 
edebiyatına damga vuran, 
aralarında Nuri Pakdil, Sezai 
Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun 
da bulunduğu, “Yedi Güzel 
Adam” olarak milyonların 
beğenisini kazanan şair ve 
yazarlardan biri olarak ön plana 
çıktı.

Daha önce yarıda bıraktığı 
üniversite eğitimine tekrar döndü. 
Hilal Müessese Müdürlüğü 
görevinde bulundu.

Türk Ocağı genel başkanlığı 
görevinde bulundu.

Bu görselden kaderle ilgili,

 I. Cüzî irade

 II. Başarı

 III. Küllî irade

 IV. Ecel

kavramlarından hangileri çıkarılabilir?

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



4.  

Hâkime teyze İstanbul, Ortaköy’de yaşamaktaydı. O da her Müslüman gibi öldüğünde arkasında sevabı 
devam edecek kalıcı bir iyilik yapmak istiyordu. Ama ne çare ki üç göz odası bulunan küçük bir evden 
başka hiçbir şeyi yoktu. Hâkime teyze peygamberimizin (s.a.v.) “Kim helal kazancından bir hurma mik-
tarı sadaka verirse Allah (c.c.) o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder… Ve dağ gibi olana kadar 
büyütür, bereketlendirir. Öyle ki lokma büyüklüğündeki bir sadakanın sevabı Uhud Dağı kadar oluverir.” 
hadisini düşündü, düşündü… Sonunda evinin bir odasını Allah rızası için ihtiyacı olanlara vakfetmeye 
karar verdi. Bundan böyle onun iki odalı bir evi, ama sevabı yıllarca devam edecek ve bizlere de örnek 
olacak kocaman bir sevap hazinesi vardı.

Hâkime Teyzenin Vakfı

Buna göre Hâkime teyzeyi evinin bir odasını vakfetmeye teşvik eden hadis aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

A) “İnsan ölünce, şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevâbı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifade 
edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat.”

B) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman 
eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya 
sussun.”

C) “Büyük günahlardan kaçınılması hâlinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan, aralarında (işlenecek 
küçük) günahlara kefarettir.”

D) “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müs-
lümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslü-
man kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”

5.  Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber, son derece merhametli ve alçak gönüllü bir insandı. O, 
gençliğinden itibaren küçüklere şefkat gösterir, güçsüz yetim ve kimsesizleri korurdu. Yaşlılara saygı göste-
rir, hastaları ziyaret eder, dost akraba ve misafirlerine çok önem verirdi. Asla kibirlenmez, hiç kimseyi küçüm-
semezdi. İnsanlarla ilişkilerinde saygı, sevgi, dürüstlük ve nezaket kurallarına riayet ederdi. Aile içi huzura 
çok önem verir, eş ve çocuklarına daima şefkat ve merhametle davranırdı. Kendisine peygamberlik verildik-
ten sonra da onun bu tevazusu, şefkat ve merhameti devam etmiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) bu metinde anlatılan yönüyle ilgilidir?

A) “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işi-
tendir, hakkıyla görendir.”  (Nisâ suresi, 58. ayet)

B) “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri 
sever.”  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) 

C) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” 
 (Fussilet suresi, 6. ayet) 

D) “Andolsun, size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere de şefkat -
li ve esirgeyici olan bir peygamber gelmiştir.”  (Tevbe suresi, 128. ayet)



6.  Yusuf, bir gece rüyasında on bir yıldız, Güneş ve Ay’ın kendisine secde ettiklerini gördü. Rüyasından çok 
etkilendi. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası, Hz. Yusuf’un ileride önemli bir kişi olacağını anladı. Ona, rüya-
sını kardeşlerine anlatmamasını tembihledi. Çünkü kardeşlerinin Hz. Yusuf’u kıskanmalarından endişe edi-
yordu. Hz. Yakup’un endişesi haklı çıktı. Kardeşleri kıskançlıklarından dolayı aralarında anlaşıp Yusuf’tan 
kurtulmaya karar verdiler. Gezip eğlenmek bahanesiyle babalarından izin alarak Hz. Yusuf’u kırlara götürdü-
ler. Onu bir kuyuya attılar. Gömleğine de avladıkları bir hayvanın kanını sürdüler.

Aşağıdaki ayetlerde anlatılanlardan hangisi Hz. Yusuf’un hayatıyla ilgili verilen bu bilgiden hemen 
sonra gerçekleşmiştir?

A) “Bir kervan çıkageldi ve sucularını su kuyusuna gönderdiler, o da kovasını suya attı ve müjdeler olsun, ne 
güzel kısmet diye bağırdı. Güzel bir oğlan çocuğu bu ve böylece kervandakiler, Yusuf’u bir ticaret malı 
gibi sakladılar… Kervan Mısır’a vardığında onu değersiz bir paraya… sattılar.”

 (Yûsuf suresi, 19-20. ayetler) 

B) “İçlerinden biri: Yusuf’u öldürmeyin, onu bir kuyunun derinliklerine bırakın. Böyle yaparsanız yolculardan 
bulup onu alan olur. dedi.”

 (Yûsuf suresi, 10. ayet)

C) “Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yusuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. (Bir de ne görelim) onu kurt 
yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine, başka bir kan bulaş-
tırıp gelmişlerdi…”

 (Yusuf suresi, 17-18. ayetler)

D) “Anne ve babasını makamına çıkarttı; diğer on bir kardeşi ise Hz. Yusuf’un önünde saygıyla eğildiler. O 
zaman Yusuf, Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştir-
di. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, 
bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufkârdır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir”

 (Yûsuf suresi, 100. ayet)



7.  Merhamet, herhangi bir canlıya karşı sevgi, şefkat ve acıma duygusudur. Allah’ın verdiği bu duyguyu davra-
nışlarına en güzel yansıtan kişi, Hz. Muhammed’dir. Çünkü Allah onu âlemlere rahmet olarak göndermiştir. 
Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” 
Hz. Peygamber sadece kendisi gibi inananlara değil, inanmayanlara da merhametle yaklaşmıştır. Yüce Al-
lah’ın bütün mahlûkâtına karşı sergilediği merhametli tavrı, hayvanlardan da esirgememiş ve Allah’ın rahme-
tine mazhar olmanın şartı olarak yaratılanlara merhametli davranmayı önermiştir, “Merhametliler Rahmân’ın 
merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”

Bu anlatılanlar aşağıdaki görsellerden hangisiyle ilişkilendirilemez? 

A) B)

C) D)



8.  Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında 
gezerken buğday dükkânının birinde, buğ-
day çuvalına elini daldırıp altının nemli, üs-
tünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun ne-
denini sorduğunda satıcı bunun yağmurdan 
kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz “Bizi aldatan bizden değildir.” di-
yerek satıcıyı ikaz etti.

I.

Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda uygulana-
cak taktik hususunda arkadaşlarına danış-
mıştır. Uhut’ta savunma mı yoksa meydan 
savaşı mı yapılacağı hususunda da arka-
daşlarına danışmış ve bunun sonucu benim-
senen görüşü kabul etmiştir.

III.

Peygamberimiz Mekke’nin Fethi’ne gider-
ken bir vadide, yolun kenarında yeni doğ-
muş yavrularını emziren bir köpek görmuş. 
Bir sahabeyi çağırıp köpeğin ve yavruları-
nın rahatsız edilmemesini sağlamak üzere 
ordu geçinceye kadar orada nöbet tutma-
sını emretmiştir.

II.

Bedir Savaşı’nda alınan esirler arasında 
peygamberimizin henüz Müslüman olma-
yan amcası Abbas da vardı. Esirler fidye 
vererek esirlikten kurtuluyorlardı. Bazı 
kişiler “Peygamberimizin amcasıdır.” di-
yerek Abbas’ın bağışlanmasını istediler. 
Bunu duyan Peygamberimiz “Hayır, böy-
le bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda 
olduğu fidyenin bir dirhemi bile bağışla-
namaz.” dedi.

IV.

Bu kutucuklarda anlatılanlardan hangisi Peygamberimizin istişare yapmasıyla ilgilidir?

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



9.  
Kur’an-ı Kerim, yüce Allah tarafından son peygamber 
Hz. Muhammed’e gönderilen son ilahi kitaptır. Dolayı-
sıyla kıyamete kadar başka ilahi kitap gönderilmeye-
cektir. Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. 
Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğra-
madan, güvenli bir şekilde günümüze kadar gelen tek 
ilahi kitaptır. Kur’an; insanların dünyada huzurlu ve 
mutlu bir hayat sürmelerini ve ahirette de mükâfata 
ulaşmalarını sağlayacak prensipler içerir. İnsanları en 
doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatır. Kur’an-ı Kerim, 
şu zorlu hayat yolculuğunda insana doğru ile yanlışı, 
iyi ile kötüyü öğreten bir doğru yol rehberidir. O, en doğruyu öğrenmemiz için başvuracağımız birinci ve 
en önemli kaynaktır. Kur’an, doğru ve güvenilir bilgilerle bize huzurlu bir hayatın ölçülerini ve ahirette de 
sonsuz cennetlere ulaştıracak hayati ilkeler gösterir.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?

A) Kur’an-ı Kerim insanlığa gönderilen son ilahi kitap mıdır?

B) Kur’an-ı Kerim’de aklımızı kullanmaya teşvik eden ayetler var mıdır?

C) Kur’an-ı Kerim’deki temel ilkeler nelerdir?

D) Günümüze kadar tahribata uğramadan gelen ilahi kitap sadece Kur’an-ı Kerim midir?

10.  

 

Emre

 

Hiranur

Kur’an’ın ana konularından ahlaka örnekler Kur’an’ın ana konularından ibadete örnekler

I. Hac ve umre yapmak

II. Alçakgönüllü olmak

III. Cömert bir kişiliğe sahip olmak

I. Zekât vermek

II. Namaz kılmak

III. İyiliksever olmak

8. sınıf öğrencilerinden Emre, Kur’an’ın ana konularından ahlakla ilgili, Hiranur ise Kur’an’ın ana konuların-
dan ibadetle ilgili tablo hazırlamıştır.

Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerden hangileri yer değiştirirse tablolar doğru hâle gelir?

Emre Hiranur
A) III. I.

B) I. II.

C) II. I.

D) I. III.



 

BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN WHATSHAP İLETİŞİM NO: 0552 410 24 05

Bu deneme Onur Hoca'nın bu kitabının sorularından oluşturulmuştur. Yeni nesil orijinal sorulardan 
   oluşan, 128 sayfa olan bu kitap, üstelik yayınevinin çok uygun fiyat politikasıyla satılmaktadır.
     


