
8. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

 İlk Dönem Konularını İçeren
            LGS Denemesi

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

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde kâinattaki her şeyin belli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket 
ettiğini görürüz. Bu durum Allah’ın evrende bulunan her şeyi belli bir plan ve ölçü içerisinde yarattığının gös-
tergesidir. Kur’an’da Mülk suresi, 3. ayette; “Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmân’ın bu yaratma-
sında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?” denilerek evrenin uyumu 
anlatılmakta, Allah’ın yaratmasındaki mükemmelliğe ve evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir. 

Bu metin aşağıdaki dizelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A)
Her biri yörüngesinde şaşmadan dolanır milyarlarca seyyare.
Milyonlarca ışık yılı mesafeler, kağnı bile sayılmaz füze tayyare.
Karada denizde çeşitli canlı nasıl neslini koruyor rızkını buluyor.
Çiğdem, kardelen, tüm çiçekler nasıl zamanında açıyor ve 
soluyor.

 (Recep Karagöl)

B)
Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz.
Dağlar haddini bilir, denizler taşmaz.
Karıncanın yükü, boynunu aşmaz.
Bunca dengelerin farkında mısın?

 (Cengiz Numanoğlu)

C)
Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 (Yunus Emre)

D)
Evrendeki bu harika nizam sana hatırlatmıyor mu Yaradan’ı?
Düşün yaratılış gayeni, hesap gününü boş sanma meydanı,
Kardeşim kâinata ibretle bak, tabiat kitabını bir oku doğruca,
Bunları bir yaratan var, akledersen varırsın sen de bu sonuca,

 (Recep Karagöl

1.



 

I. "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir."  

                                                                                                                                           (Şûrâ suresi, 32. ayet) 
II. “Herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez.” 

                                                                                                                                                           (Ra’d suresi, 11. ayet) 

III. “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.”  

                                                                                                        (Fatihâ suresi, 5. ayet)  

IV. “Ey İnsanlar! Doğrusu biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık…”  

                                                                                                                  (Hucurât suresi, 13. ayet) 

Bu verilen ayetlerden hangisi herhangi bir evrensel yasayla ilişkilendirilemez? 

 

“Hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.” 

                                                                                                  (Necm suresi, 38. ayet) 

“Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın...” 

                                                                                                         (Hud suresi, 6. ayet) 

“Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.” 

                                                                                                                                                    (Âl-i İmran suresi, 159. ayet) 

Bu ayetler, aşağıda ilişkili olduğu atasözleriyle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 

A) “Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.” 

B) “Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.” 

C) “Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.” 

D) “Her koyun kendi bacağından asılır.” 

 

2.
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A) I.                 B) II.               C) III.                D) IV. 
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ANAHTAR SÖZCÜK

 I. İnsanın ölüm anına ne denilmektedir?

 II. İnsanın sınırlı olan iradesi nedir?

 III. Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi vb. ile ilgili yasalar hangisidir?

 IV. Elimizden gelen çabayı gösterip Allah’a güvenmeye ne denilmektedir?

 V. İnsana verilen her türlü nimetlere ne denilmektedir?

Numaralanmış sorulardan hareketle bulmaca doğru bir şekilde çözüldüğünde “ANAHTAR SÖZCÜK” 
oluşturan harfler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) K A D E R B) K A L E M

C) K İ T A B D) K U R A N

4.



 

Zekât verecek kimsenin müslüman olması gerekir.

Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkânı olanlar zekât verirler.

Bir kimsenin zekât vermekle yükümlü olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

Zekât verecek kimsenin akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması gerekir. 

Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten 
sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse zengin sayılır. Bu asgari 
miktara nisab denir. Her malın nisab miktarı farklıdır. Zekât verilecek malın 
üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.

Bu metinde zekâtla ilgili,

 I. Zekât malın iyisinden verilmelidir.

 II. Kişinin ömründe bir defa zekât vermesi yeterlidir.

 III. Kişinin zekât verebilmesi için dinen belirlenin belli bir miktarda mala sahip olması gerekir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

5.



 
Cümleler Sadaka Zekât

I. Yapabilmek için zengin olma şartı vardır. ✗

II. Sünnet olan bir ibadettir.

III. Verilişinde belli bir miktar vardır. ✗

IV. Sadece malla yapılan bir ibadettir. ✗

V. Maddi yardımla sınırlı değildir. ✗

Bu tabloda sadaka ve zekât ibadetlerinde doğru olan cümleler için kutucuklara “✗” işareti koyulacaktır.

Bu tabloya göre numaralanmış satırların hangisinde yanlış işaretleme yapılmıştır?

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

 

Yüzyıllardan beri Türk mimarisinin önemli bir parçası olan kuş 
evleri, İstanbul’un her yerinde bulunuyor. Onlar, yüzyıllardır 
camilerin misafiri kabul ediliyor. Kuşlar doğayı renklendiriyor, 
saflığı simgeliyor. Onlara yapılan evler ise Türk mimarisinin 
önemli bir parçası. Türkiye genelindeki mimarlar, kuş evlerini 
tasarımlarına dâhil ediyor. Mimari yapıların dış cephelerine 
serçe, kumru, güvercin gibi kuşların korunması ve barınması 
amacıyla evler yapılıyor. Bu evler aynı zamanda mimari este-
tiğe de sahip. Genellikle güneşe bakan duvarlar üzerine inşa 
ediliyor. Ahşap, taş veya seramik kullanılarak yapılıyor. Kuş 
evlerinin en zarif olanları ise, 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı ca-
milerinde bulunuyor.

Türk mimarisinin zarif detayı “kuş evleri”

Osmanlı Dönemi’ndeki bu uygulamayı aşağıdaki hadislerden hangisinin teşvik ettiği söylenebilir?

A) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin (büyüklük) şerefini tanımayan bizden değildir.”

B) “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.”

C) “Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.”

D) “Azîz ve celîl olan Allah, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık 
tutar; gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama 
Güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder.”

✗

D) II, IV ve V

6.

7.



 Din, tarihin bütün dönemlerinde her toplumda var olan evrensel bir olgudur. Yüce Allah, ilk insandan itibaren 
peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Dünya üzerinde bulunan 
eski yerleşim alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır. Bu da 
dinin oldukça eski bir kurum olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra binlerce yıldır insanların ellerinde 
bulunan ilahi kitaplar da dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bu metindeki anlatılanlarla ilişkilendirilemez?

A) B)

C) D)

 
(I) Aile ile amaçlanan, insan neslinin sağlıklı bir şekil-
de çoğalmasını sağlamak ve topluma yararlı bireyler 
kazandırmaktır. (II) İyi ve güzel alışkanlıklar, inanç-
lar, ahlaki davranışlar, hayatın iyi ve zor yönlerini 
paylaşmak ailede öğrenilir. (III) Peygamberimiz 
(s.a.v) sevgi ve şefkat açısından çocuklardan hiç bi-
rini diğerine tercih etmemiş, kız çocuklarının hor gö-
rüldüğü bir devirde her vesileyle kız çocuklarına de-
ğer verilmesi gerektiğini bizzat kendi davranışları ile 
göstermiştir. (IV) Aile toplumun özüdür, onu tahribe 
yönelen her şey, toplumun tahribine yönelmiş de-
mektir. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

8.

9.



 Halis, bir bilgi yarışmasına katılmıştır. Telefon jokeri için sınıf arkadaşı Onur’un aranmasını istemiştir. 

Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi Hz. Yusuf’un 
hayatında diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A) Köle olarak satılması

C) Kervanın yolcuları tarafından 
kuyudan çıkarılması

B) Çirkin bir iftira sonucunda 
zindana atılması

D) Mısır’da devlet hazinelerinin 
sorumluluğuna getirilmesi

Buna göre Onur soruya hangi cevabı verirse doğru olur?

A) A B) B C) C D) D

                    Hazırlayan
                   Onur Hoca
                 0552 4102405

(Görüş ve önerileriniz için)

10.
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