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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. Allah (c.c) evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Canlı ve cansız hiçbir varlık kendi başına 
tesadüfen var olmamıştır. Bu ölçülü yaratılışın örneklerini hayatımızın her alanında görmek mümkündür. O, evrende 
meydana gelecek en küçük olayları bile bildiği için, O’nun bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey olmaz. İşte Allah (c.c)’ın 
ezeli olan ve her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve program, ortaya koyduğu ölçü, kader olarak adlandırılmaktadır.

Seçeneklerde verilen ayetlerden hangisi yukarıda verilen paragrafa örnek olamaz?

A) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad, 8)
B) "Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.” (Mülk, 3) 
C) "Allah Samed'dir." (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)  (İhlas, 2)
D) "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan, 2)

2. “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi 
yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir. Ay’ın dolaşımı 
için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de 
gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Yasin, 37-40)     
 
Buna göre;

I. Güneşin kendi yörüngesinde akıp gitmesi                          
II. Ay’ın evrelerine göre şekil alması
III. Gece ve gündüzün sırasıyla birbirini takip etmesi
IV. Güneş ve Ay’ın belli bir plan çerçevesinde hareket etmesi

Hangisi ya da hangileri kader kavramıyla ilişkilendirilebilir?

A) I ve III. B) I, II ve III.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.
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3. Ali: İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi tarafından  biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir.

Fatma: Allah, insana ancak taşıyabileceği kadar sorumluluk yüklemiştir.

Cihan: İnsanın sorumlu olduğu davranışları olduğu gibi sorumlu olmayacağı davranışları da olabilir.

Ayşe: Derslerde başarılı olmak için öncelikle üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

İnsanın sorumluluğu konusunu tartışan öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin söylediği doğru olarak 
kabul edilemez?

A) Ali B) Ali ve Ayşe
C) Fatma ve Cihan D) Ayşe

4. (I)Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. (II)İnsan aklını kullanarak iyi 
ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. (III)İslam dinine göre Allah’ın emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap 
olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. (IV)Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek 
iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş, ancak seçme-tercih etme konusunda insanı özgür bırakmamıştır.
(V)İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak bu yaptığı seçimlerden Allah katında sorumludur.

Verilen paragrafın anlam bütünlüğüne aykırı olan cümle ya da cümleler hangi seçenekte verilmiştir?

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

5. Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Allah’ın 
(c.c) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah veya âdetullah denir. Sünnetullah kavramı 
fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak üç grupta incelenmektedir.

Buna göre;

I. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür.
        Allah dilediğini yaratır.” (Nur, 45)
II. “Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.” (Şûra, 32) 
III. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fatır, 44)          
IV. “Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman, 5) 
        
Verilen  ayet örnekleri sırasıyla hangi yasalara örnek olarak verilebilir?

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal - Fiziksel
B) Biyolojik – Toplumsal – Toplumsal – Fiziksel
C) Fiziksel – Fiziksel – Biyolojik – Fiziksel
D) Biyolojik – Toplumsal – Toplumsal - Biyolojik
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6. Peygamber Efendimiz (a.s) ve Hz. Ebu Bekir, Medine’ye hicret için yola çıkmışlardı. Durumdan haberdar olan 
müşrikler her tarafta onları aramaya başlamışlardı. Takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak amacıyla Allah 
Resulü, yol arkadaşıyla birlikte Sevr Dağı’nda bir mağaraya sığınmıştı. Müşrikler, bir ara mağaranın önüne gelip 
dayanmışlardı. Bu esnada Hz. Ebu Bekir, “Yâ Resûlallah! Eğilip ayaklarının dibine bir baksalar bizi görecekler.” 
sözüyle endişesini dile getirmişti. Allah’a karşı her daim tam bir güven ve teslimiyet içinde olan Resûlallah Efendimiz 
“Üzülme! Allah bizimle beraberdir. Allah’ın yanlarında olduğu iki kişi hakkında neden endişe ediyorsun ki?” diyerek 
arkadaşını sakinleştirmiştir.

Hicret sırasında yaşanan bu olayda Peygamber Efendimiz (a.s)’in sözleri hangi iki kavramla daha çok 
ilişkilidir?

A) Tevekkül - Sabır B) Cesaret - Ömür
C) Tevekkül - Rızık D) Sabır - Ömür

7. Nasreddin Hoca bir gün samanlıkta eşeğinin semerini tamir etmek üzere eline iğneyi alır ve semeri dikmeye başlar. 
Derken iğne elinden düşer. Ahırın dışına çıkar ve iğneyi sokakta aramaya başlar. Hoca’yı görüp de merak edenler 
de iğneyi arama kervanına katılır. Epey zaman geçmesine rağmen iğne bulunamamıştır ama mahalleliler de bulmayı 
gurur meselesi yapmıştır. Öyle ya, bunca mahalleli nasıl olur da iğneyi bulamaz? Bir yandan da söylenmeler 
başlamıştır. Bir hayli zaman geçtikten sonra mahalleliden birinin aklına hocaya şunu sormak gelir:
“Hocam sen tam olarak iğneyi nerede düşürmüştün?” Hoca:
“İğneyi ahırda düşürdüm.” deyince köylünün gözü fal taşı gibi açılır biraz da kızgınlıkla “Yahu Hoca, ahırda kaybettiğin  
iğneyi bize niye sokakta aratırsın?”
Hoca gayet sakin: “Ama orası pek karanlıktı.”

Nasreddin Hoca bu fıkrada çevresindekilere hangi mesajı vermek istemiştir? 

A) Sorumluluklarımızı yerine getirirken kolay olanı tercih etmek gerekir.
B) Sorumluluklarımızı zor da olsa doğru yerde ve zamanda yerine getirmeliyiz.
C) İnsan aklı ve iradesi sayesinde pek çok güçlüğü aşabilir.
D) Amacımıza ulaşmak için tüm çözüm yollarını zorlamalıyız.
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9. Ayete’l Kürsi olarak bilinen ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Adını içinde geçen ve güç anlamına gelen  “kürsi” 
kelimesinden almıştır. Genel olarak Allah’ın eşsiz güç ve kudretinden, sıfatlarından bahseder. Ayette geçen Allah’ın 
bazı sıfatları ve anlamları ise şu şekildedir:

Allah(c.c)’ın sıfatlarıyla ilgili verilen tabloda yapılan yanlış eşleşmenin düzelmesi için hangi işlemin yapılması 
gerekmektedir?

A) Alim ve Kayyum kelimeleri yer değiştirmeli
B) Hayy ve Semi kelimeleri yer değiştirmeli
C) Kayyum ve Hayy kelimeleri yer değiştirmeli
D) Alim ve Semi kelimeleri yer değişmeli

Alim Her şeyi bilen

Kayyum Canlı ve diri olan

Semi Her şeyi işiten, duyan

Hayy Her şeyi yöneten, idare eden 

8.

Hz. Musa (a.s.) ile ilgili hazırlanan yukarıdaki tablonun Doğru/Yanlış bölümünde kaç tane hata yapılmıştır?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

Hz. Musa(a.s) D Y

Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen peygamberlerden biridir. ✓

Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. ✓

Soyu, Hz. İbrahim (a.s) soyuna dayanır. ✓

Firavun ’un sihirbazlarını Allah (c.c)’ın izniyle mağlup etmiştir. ✓

İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. ✓
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10. Hz. Muhammed (sav.), Müslümanları yardımlaşma ve dayanışma konusunda bir bedenin organlarına benzetmiştir. 
Bedendeki organlar arasındaki bağın çok sağlıklı ve güçlü olduğu gibi Müslümanlar arasındaki dayanışma ve uyum 
da bunun gibidir. Bu açıdan toplumun bireyleri arasındaki bağın güçlendirilmesi de toplumsal uyumun sağlanması için 
önemlidir. Bundan dolayı İslam dini zekât ve sadaka gibi ibadetlerle, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 
öğütler.

Paragrafta verilen en genel düşünce hangi seçenekte ifade edilmiştir?

A) Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiği
B) İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem
C) Yardımlaşmanın kimler arasında gerçekleşeceği
D) Bedeni oluşturan organlar arasındaki uyum

11.

I.     Bu ibadeti yerine getirmek için nisap miktarı gerekmez.

II.   Allah rızası için yapılan her türlü iyilik ve yardımlardır.

III.  Sadece maddi olarak yerine getirilebilen bir ibadettir.

IV.  Her zaman yerine getirilebilen sünnet bir ibadettir.

Doğru/YanlışSADAKA İBADETİ

Tablonun Doğru/Yanlış bölümü sırasıyla nasıl doldurulmalıdır?

A) D, D, Y, D B) D, D, D, D
C) Y, D, Y, D D) D, D, Y, Y

12.  “Onların mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.”
 (Zariyat, 19)

"Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. 
O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler." ( Müslim,"Birr",66)

Ayet ve hadis mealleri bir arada düşünüldüğünde en çok hangi iki kavram ön plana çıkmıştır?

A) Yardımlaşma, danışma B) Dayanışma, yardımlaşma
C) Yardımlaşma, cesaret D) Tevekkül, dayanışma
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13. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında 
ödülleri vardır…” (Bakara suresi, 262. ayet)
            
“İsteyeni sakın azarlama!” (Duhâ suresi, 10. ayet)

Verilen ayet meallerinde zekât ibadetinin hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hangi mallardan verileceği
B) Hangi oranda verileceği
C) Ne zaman verileceği
D) Nasıl verileceği

14. İslam’ın 5 temel şartından biri olan zekât ibadetini yerine getirmenin bazı koşulları bulunmaktadır.

Buna göre;

I. Akıllı ve ergen olmak    
II. Erkek olmak
III. Dinen zengin sayılmak     
IV. Sağlıklı olmak   
V. Sahip olduğu paradan/maldan daha çok borcu olmamak

numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri bu koşullardan değildir?

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

15. Zekât ve sadaka veren insanlar hem Allah’a hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini 
yapmış olurlar. Zekât ve sadaka ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve 
borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Bu iki ibadet zengin ve fakir arasında yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi 
ve saygıyı güçlendirir, zengin ile fakir arasında adeta gönül köprüleri oluşturur.

Verilen paragrafa göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Zekât ve sadakanın sadece müslümanlara verilmesi gerektiği
B) Zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemi
C) Zekâtın hangi mallardan verileceği
D) Zekât ve sadakanın ramazan ayında verildiği
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16. Hz. Şuayb (a.s) Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamberdir. İbrahim (a.s) veya Hz. Sâlih (a.s) soyundandır. 
Soyunun anne tarafından Hz. Lut (a.s)’ın kızına ulaştığı ve Hz. Eyyub (a.s) ile teyze oğulları oldukları rivâyet edilmiştir. 
Hz. Musa (a.s)’nın kayınpederidir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine 
Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denildi. İnsanlara İbrahim (a.s)’a bildirilen dinin emir ve yasaklarını tebliğ etti.

Verilen metne göre Hz. Şuayb (a.s) hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Hz. İbrahim (a.s)’ın soyundan gelir.
B) Kızı Hz. Musa (a.s) ile evlenmiştir.
C) İşkenceye maruz bırakılmıştır.
D) Hz. Eyyub (a.s) ile amca çocuklarıdır.

17. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olan Maun suresi, adını, son ayetinde geçen "maun" sözcüğünden almıştır. Maun, 
"yardım ve zekât" anlamına gelir. Maun suresi 7 ayetten oluşur. Mekke Dönemi’nde inmiştir. Surede, biri Allah’ın (c.c) 
nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan 
tasvir edilmektedir.

Buna göre;

I. Surenin ele aldığı konulardan biri yardım ve yardımlaşmadır.  
II. İyilik yaptığımız kişilere bunu hatırlatmalıyız.
III. Allah’ın nimetlerine daima şükretmeliyiz.
IV. Ahiret gününe iman etmek esastır.

yargılardan hangisi ya da hangileri doğru değildir?

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

18. Din, bütün boyutlarıyla insan ve insanın oluşturduğu toplum için vardır. Bu yüzden din, birey ve toplumla yakın ilişkisi 
olan bir sistemdir.

Buna göre;

I. Birey ve toplumları iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar.
II. Toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştırır.
III. Din, inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumun tamamını kuşatır.
IV. Din, Allah’a (c.c) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.

numaralandırılmış ifadelerden hangileri din, birey ve toplum ilişkisi açısından doğru kabul edilir?

A) I ve II. B) II, III ve IV.
C) III ve IV. D) I, III ve IV.
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19. Dinin temel gayesi, tek bir yaratıcı olduğu gayesiyle insanların birlikte barış ve huzur içinde, din, mal, can, akıl ve 
nesil sağlığının korunmasıdır.

Buna göre;

I. Bireyleri ahlaken geliştirmek                   
II. Huzurlu ve mutlu bir toplum inşa etmek
III. Tek başına yaşama becerilerini geliştirmek
IV. Yalnızca ahiret mutluluğunu temin etmek

numaralandırılmış ifadelerden hangileri dinin temel gayesine uygun görülebilir?

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

20. Fabrikatör Mahmut Bey fabrikasında yüzlerce işçi çalıştıran bir işverendir. Mahmut Bey çalışanlarının haklarına 
riayet etmekte, onların sosyal-hukuki haklarını vermekte, maaşlarını da zamanında ve eksiksiz ödemektedir. Bu 
yüzden çalışanları tarafından çok sevilmektedir. Fabrikanın bulunduğu bölgede çıkan bir salgın hastalığı iş sağlığı ve 
güvenliği açısından riskli bulan Mahmut Bey, bu durum ortadan kalkıncaya kadar çalışanlarına izin vermiştir.

Buna göre;

I.    Aklın korunması                 II.   Canın korunması
III.  Neslin Korunması              IV.  Malın korunması

Mahmut Bey, İslam dininin korunması konusunda önem verdiği değerlerden hangisine daha çok dikkat 
etmiştir?

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

Samsung
Metin Kutusu
Cevap anahtarı: 1. C2. D3. A4. D5. A6. A7. B8. B9. C10. B

Samsung
Metin Kutusu
Cevap anahtarı: 11. A12. B13. D14. A15. B16. B17. C18. D19. A20. B
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. Allah (c.c.), evrenin düzen ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Bunların başında fiziksel yasalar gelir. Fiziksel 
yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. - - - - 
ayeti, konusu bakımından fiziksel yasaya örnektir. Biyolojik yasalar; canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi 
ve üremesiyle ilgili yasalardır. - - - - ayeti, konusu bakımından biyolojik yasaya örnektir. Allah (c.c.), toplumsal olaylar 
arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalar da koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir. - - - - ayeti, 
konusu bakımından toplumsal yasalara örnektir.
Metindeki noktalı yerlere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilemez?

A) “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.” (Yâsîn suresi, 
37. ayet)

B) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da ona 
ölçülü bir biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20-23. ayetler)

C) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (genele etki ederek herkesi 
perişan eder)...”  (Enfâl suresi, 25. ayet)

D) “... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

2. Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz silahsız ve silahlı insansız hava araçlarımız (İHA ve SİHA’lar), emniyet ve istihbarat 
ihtiyaçlarımız başta olmak üzere savunma sanayimizdeki pek çok ihtiyacımızı kendi başımıza karşılamaya başlamamızı 
sağladı. Yurt içinde ve sınırlarımıza yakın noktalarda sürekli gözetleme, keşif ve operasyon kabiliyetine sahip bu 
savunma araçlarımız, yıllardan beri bu konuda alın teri döken ve zorlu çalışmalarına umutsuzluğa kapılmadan aralıksız 
devam eden mühendislerimizin ve çalışma arkadaşlarının eseri. Gençlerimize büyük ilham kaynağı olan bu çalışmalara 
imza atan görevliler, projelerinin başarılı olması için gecelerini gündüzlerine katmayı tercih ederek, “… İnananlar ancak 
Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrâhîm suresi, 11. ayet ) ayetini rehber edinerek başarıya ulaştılar.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Rızık B) İrade C) Emek D) Tevekkül

3. Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaptığı araştırmaya göre kanserojen madde 
içeren siyah poşetlerin doğada çözülmesi, 1.000 yıldan fazla zaman almaktadır. Birçok dünya ülkesi, naylon torbaların 
kullanılmasıyla ilgili olarak çeşitli çalışmalar başlatmışlardır. 
Ülkemizde alışverişlerde poşet kullanımı, bu konuda doğaya verilen zararlar dikkate alınarak Ocak 2019 tarihinden 
itibaren ücretli hâle getirildi.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metnin konusu ile örtüşmektedir?

A) “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten 
sakının.” (Mâide suresi, 88. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak olarak ve belirli bir süre için yarattık…” (Ahkâf suresi, 3. ayet)
C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının 

bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rûm suresi, 41. ayet)
D) “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yağmur yüklü bulutlardan bol yağmur 

indirdik.” (Nebe suresi, 14-16. ayetler)

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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4.

Zengin olan her 
Müslüman

*Altın, gümüş, nakit para ve 
menkul değerler
*Ticaret malları
*Keçi ve koyun

1/40 veya % 2.5

* Yoksullar
* Düşkünler
* Borçlular
* Yolda kalmış yolcular
* Özgürlüğünü yitirmiş olanlar
* Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler
* Allah yolunda çalışanlar
* Zekât memurları
(Tevbe suresi, 60. ayet)

*Sığır ve manda 1/30

Deve Her beş deve için bir 
koyun veya keçi

Toprak ürünleri 1/10 veya 1/20

“Zekâtın verilmesi” ile ilgili yukarıdaki tabloda aşağıdaki kısa sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
?

A) Ne zaman? B) Nelerden? C) Ne kadar? D) Kimlere?

5. Zimem defteri bugünün veresiye defteridir. Ramazan günlerinde zenginler, bakkal, manav gibi dükkânlara girerek 
dükkân sahiplerinden zimem defterini çıkarmalarını isterlerdi. Defteri alan varlıklı kişi, defterin başından, ortasından ve 
sonundan rastgele sayfalar koparır ve bunlarda yazılı borçları öderdi. Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; 
borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi.
Metindeki yardımlaşma şekli,

I. İhtiyaç sahiplerinin onuru incitilmemelidir.
II. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.
III. Malın kötüsünden verilmemelidir.

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

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

6. “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları; şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa 
eresiniz.” (Mâide suresi, 90. ayet)
Ayetteki altı çizili ifade, dinin korunmasını isteği temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

A)Can B) Mal C) Akıl D) Nesil

7. I. “Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa 
kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.”  (Bakara suresi, 256. ayet)

II. “...Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” (Mâide suresi, 31. ayet)
III. “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin…” (Nisâ 

suresi, 29. ayet)
Numaralanmış ayetlerden hangileri “dinin korunmasıˮ ile ilgilidir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9. “(Şuayb) dedi: ' Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabb'imden gelen açık bir delil üzere isem ve katından 
bana güzel bir rızık vermişse!.. Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince 
(sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na 
yöneliyorum.' " (Hûd suresi, 88. ayet)
Bu ayetten Hz. Şuayb (a.s.) hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gücünün sınırının farkındadır. B) Özü sözü bir insandır.
C) Allah’a tevekkül etmiştir. D) Umutsuzluğa kapılmıştır.

8. Toplumda ekonomik açıdan iyi durumda olmayan ihtiyaç sahibi insanların içinde bulundukları ruh hâlini hiç düşündük 
mü? Ya bu insanlara yardım etme gücü varken onları hor görüp itip kakan insanların tavrını. Samimiyetten uzak, 
gösteriş olsun diye kıldıkları namazların, ruhlarını yumuşatmadığı için bu tavrı sergileyebileceklerini hiç düşündük mü? 
Kendileri ihtiyaç sahiplerine yardım etmedikleri gibi yardım etmeyi düşünenlere de engel olma çabası ve yaptıklarının 
hesabını verecekleri günü inkâr etme aymazlığı, onları yaptıkları kötülüklerin sorumluluğundan kurtaracak mı? Tüm bu 
sorularınızın cevabını Maûn suresinde bulacağınızı ifade etmek isterim.
Parçada aşağıdaki tavırlardan hangisi eleştirilmemiştir?

A) Kibir B) Riya C) Haset D) Gaflet

10.  Din;

I. akıl ve irade sahibi insanların,
II. gerek dünya gerek ahiret hayatında mutluluğunu hedefleyen,
III. vahiy meleği Cebrail aracılığıyla gönderilen
IV. emir, yasak ve tavsiyeler bütünüdür.

Bu tanımdaki kaç numaralı ifade, “Dinin kaynağı kimdir?” sorusu ile ilgilidir?

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

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar: 1. D 2. A 3. C4. A 5. B 6. B 7. A 8. C 9. D 10. C
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü 
yalanlayanı!
2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi 
özendirmeyen kimsedir.
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Maun Suresi’nin anlamında seçeneklerde 
verilen  hangi konudan bahsedilmemiştir?
A) Riya B) Yardımlaşma
C) Samimiyet D) Kibir

3. Tabloda bazı ayetler ve yasalar eşleştirilmiştir.

I

“……….İşte biz onunla her türlü 
bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik 
meydana getirir ve o yeşil bitkiler-
den, üst üste binmiş taneler, -hur-
ma ağacının tomurcuğunda da 
aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm 
bahçeleri, zeytin ve nar çıkarı-
rız: (Herbiri) birbirine benzer ve 
(her biri) birbirinden farklı………” 
(En’âm Sûresi, 99)

Fiziksel 
Yasa

II

“Allah sizi önce topraktan, sonra 
da az bir sudan (meniden) yarattı. 
Sonra sizi (erkekli dişili) eşler 
yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan 
hiçbir dişi ne hamile kalır ne de 
doğurur……”  (Fâtır Sûresi, 11)

Biyolojik 
Yasa

III

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi 
emreder; hayasızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor. 
“(Nahl Sûresi, 90 )

Toplumsal 
Yasa

IV
“…Şüphesiz ki, bir kavim kendi 
durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez…” 
(Ra’d Sûresi,11)

Toplumsal 
Yasa

Buna göre ayet-yasa eşleştirmelerinden 
hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) III ve IV D) Yalnız IV

2. Yüce Allah insanlığa tercihlerini doğru bir şekilde 
yapması için rehber olmak üzere peygamberler 
ve ilahî kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkânları 
insana bahşeden Allah (C.C), onun seçimlerini de 
özgür iradesine bırakmıştır. Bu konu, İnsan suresinin 
3. ayetinde şöyle dile getirilmiştir: “Şüphesiz biz 
onu (ömür boyu yürüyüyeceği) yola koyduk. O 
bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek 
kateder.”

Bu bilinçle hareket eden insan “Kaderim böyleymiş, 
ne yapsam boş!” gibi söylemlerle sorumluluktan 
kurtulamayacağını bilmelidir. Aklını ve iradesini 
doğru yönde kullanmalı; yapacağı işlerin hayır mı 
şer mi olduğunun, tercihlerinin onu cezaya mı yoksa 
mükâfata mı götüreceğinin hesabını yapmalıdır. 
Özgürlükle sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki 
olduğunu unutmamalıdır.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanı özgür kılan en önemli özelliği akıl ve 
irade sahibi olmasıdır.

B) İnsan olumsuz davranışlarını kadere yükleyerek 
sorumluluktan kurtulamaz.

C) İnsana, Cüz-i İradesi her şeyi yapabilme imkânı 
sunar.

D) İnsanın iradesine yardımcı olarak Allah’u Teâlâ 
Peygamberler görevlendirmiştir.

4. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da 
harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan 
ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında 
mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar 
üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, 
peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha 
hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, 
halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). Ey 
iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı 
halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan 
kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül 
kırmak suretiyle boşa çıkarmayın……..” (Bakara 
Suresi 262-264)

Yukarıda verilen ayete göre seçeneklerden 
hangisi çıkarılamaz?
A) “Yardım nasıl yapılmalıdır?” sorusuna cevap 

niteliğindedir.
B) Güzel söz ve bağışlama sadakadan daha 

hayırlıdır.
C) İçinde gösteriş olan yardımlaşma dinimizde 

kabul edilmez.
D) Yardımlaşmada insan onurunu korumak esastır.
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7.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Allah’ın her 
şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek niteliğin-
de değildir?
A) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi 

dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer 
hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç 
sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp 
biçmesidir).” (En’am Sûresi, 96. ayet)

B) “O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. 
Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, 
böyle diriltileceksiniz.” (Zuhruf Sûresi, 11. ayet)

C) “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi 
için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi 
aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka 
bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, 
bir peygamber göndermedikçe azap edici 
değiliz.”(İsrâ Sûresi, 15. ayet)

D) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede 
yarattık.”( Kamer Sûresi, 49. ayet)

8. Aşağıda verilen görselde bir durumun aşamalı 
anlatımı yapılmıştır.

Verilen  durum hangi seçenekteki ayetle 
ilgilidir?
A) “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a 

âit olmasın…” (Hûd Sûresi, 6)
B) “…Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” 

(Âl-i İmrân Sûresi, 122)
C) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 

döndürüleceksiniz.” (Ankebût Sûresi, 57)
D) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve 

temiz olanlarından yiyin!....” (Bakara Sûresi 168)

5. Aşağıda bazı malların zekat oranları verilmiştir.

Büyükbaş Hayvanlar 
1/30

Küçükbaş Hayvanlar 
1/40

Altın 
1/40

Toprak Ürünleri
1/30

Buna göre verilen mallardan hangisinin zekat 
oranı yanlış verilmiştir?
A) Altın B) Büyükbaş Hayvanlar
C) Toprak Ürünleri D) Küçükbaş Hayvanlar

6.

İnsanların nasıl ki yiyecek içecek gibi maddi ihtiyaçları 
varsa inanma, sevgi gibi manevi ihtiyaçları da vardır. 
İnsan bu manevi ihtiyacını kendisini aciz bir varlık 
olarak görüp yüce varlıklara inanmakla gidermeye 
çalışmıştır. Bu durum insanlığın ilk varoluşundan 
itibaren böyle olmuştur. Örneğin; Göbeklitepe’de 
yapılan arkeolojik kazılarda MÖ 10.000’li yıllara ait 
buluntularda ibadet için yapılan tapınaklar ortaya 
çıkmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?
A) İnanmanın insanın hayatında daima var 

olduğuna  
B) Dinin insanın inanma ihtiyacından 

kaynaklandığına
C) İnsandaki inanma ihtiyacının fıtri olduğuna   
D) D) Maddi İhtiyaçların manevi ihtiyaçlardan 

öncelikli olduğuna        



D
İN

 K
Ü

LT
Ü

R
Ü

 V
E 

AH
LA

K 
Bİ

LG
İS

İ

14

A KİTAPÇIĞI

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ©20208. SINIF KDS-2

9.

Türkiye, Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehirde 
hissedilen depremle sarsılırken, yurdun dört bir ya-
nından da deprem bölgesine destek yağdı. Bakanlık-
lar, Türk Kızılayı, AFAD, UMKE gibi kurumların yanı 
sıra ülke genelinde vatandaşlar da seferber olarak 
depremin yaralarının sarılması için harekete geçti 
Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çok 
sayıda yaşam malzemesi bölgeye gönderildi. Dinimiz 
bu konuyla ilgili insanlara………………..........ayeti/
hadisi ile öğüt vererek Müslümanlar arasındaki yar-
dımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmektedir.

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdaki ayet ve 
hadislerden hangisi getirilemez?
A) “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka 

verirse -ki Allah sadece helal olanı kabul eder. 
Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul 
eder…………” (Buhârî, Zekât, 8)

B) “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz 
Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara Sûresi, 195. ayet.)

C) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda 
harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân 
Sûresi, 92. ayet.)

D) De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi 
Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir 
rahmet dilese buna engel olacak kimdir?” Onlar 
kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir 
yardımcı bulamazlar. (Ahzâb Sûresi, 17. Ayet)

10.

Tevekkül; hiçbir zaman çalışmayı ve sebeplere 
sarılmayı terk edip “Allâh’a güveniyorum.” diyerek 
tembellik göstermek manasına gelmez. Nitekim bir 
adam “Hayvanımı bağlayıp da mı yoksa bağlamadan 
mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sorduğunda, 
Resûlullah ona; “Önce bağla, sonra tevekkül et!” 
buyurmuştur. (Tirmizî, Kıyâmet, 60)

Verilen bilgiler ve hadis-i şerif ışığında aşağıdaki 
örneklerden hangisi tevekkülle bağdaşmaz?
A) Sınava çalışan öğrencinin yüksek not almak 

için dua etmesi
B) Hasta bir kişinin iyileşmek için sadece Allah’tan 

şifa beklemesi
C) Yolculuk sırasında emniyet kemeri takıldıktan 

sonra Allah'a sığınması
D) Binaları sağlam yapmak, depremde yıkılıp 

yıkılmamasını Allah'a bırakmak

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTMİŞTİR.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.

Samsung
Metin Kutusu
1.D2. C 3. A 4. B5. C6.D7.C8.C9.D10. B
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ   DERSİ

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Aliye Hanım, Din ve Hayat ünitesini işlerken öğrencisi Baran’dan dersin 
sonunda konuyu anlatılan yere kadar özetlemesini istemiştir. 

Baran : “İslam Dini’nin temel amacı insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. İslam dininde Allah’ın 
varlığı ve birliğine inanılması istenir ve bu kavrama tevhit denir. İslam dini; malı, canı, aklı, nesli ve dini korumak 
şeklinde 5 temel esası korumak üzere gönderilmiştir. Malın korunmasında; alkol, sigara ve  uyuşturucudan 
uzak durulmalıdır. Bu zararlı maddeler malın korunması dikkate alınarak haram kılınmıştır”

Baran, dersi özetlerken bir yerde yanlış yapmıştır.

Buna göre Baran’ın yanlışının düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Allah’ın varlığı ve birliğini tarif eden kavramı “tekbir” olarak açıklamalıdır..

B) İslam’ın korumayı hedeflediği esaslara “Namaz” kavramını da eklemelidir.

C) Malın korunması yerine, canın korunması ilkesini getirerek ilke ile verdiği örnekleri doğru eşleştirmelidir.

D) İslam Dini’nin temel amacını açıklarken sadece dünya mutluluğunu saymalıdır.

1. Selma bir kimya fabrikasında sorumlu kimyager olarak çalışmaktadır. İşe gittiğinde güvenlik amaçlı iş elbiselerini 
dikkatli bir şekilde giymiş, bağlı olduğu birimde toplantı yapmış, toplantıda çeşitli kararlar alınmıştır. Toplantı 
sonunda“Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven çünkü Allah kendi-sine dayanıp güvenenleri 
sever”(Al-i İmran suresi 159.ayeti) aklına gelmiş içini bir huzur kaplamıştır. Görevini yaparken son derece dikkatli 
hareket etmektedir. Gün içinde “ Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz” (Nahl Suresi 93. 
Ayeti)’ni düşünmüş, dikkatli davranarak toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak riskleri ortadan kaldırmaya 
çalışarak işine devam etmiştir. Arkadaşı Ahsen, yaşlı bir akrabasını kaybettiğini söyleyerek ağlamıştır. Selma 
ise “Her can ölümü tadacaktır sonunda bize döndürüleceksiniz” (Ankebut 57.ayeti)’ni okuyarak hepimizin ölümlü 
olduğunu hatırlatmış arkadaşını teselli etmeye çalışmıştır. Mesai sonunda eve dönen Selma “Elbiseni temiz tut, 
kötü şeylerden sakın”(Müddessir Suresi 3-4.ayeti) gereği elbiselerini, ellerini yıkamış din-lenmeye çekilmiştir. 

Bu parçaya göre Selma’nın düşünceleri dikkate alındığında hangi kavram ile ilgili ayet-le ilgili örnek 
verilmemiştir? 

A) Ecel

B) İnsanın cüz-i iradesi ve sorumluluğu

C) Tevekkül

D) Rızık
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3. Ahmet Bey, nisap miktarı malı olduğunu ve üzerinden bir yıl geçtiği için ihtiyaç sahiplerine doğru zamanda yardım 
etmek niyetiyle zekâtını vermeye karar vermiş, kimlere zekât verebileceği konu-sunda ise mahallelerinde ki cami 
görevlisi Melih Hoca’dan  yardım istemiştir. 

Melih Hoca: Kuran-ı Kerim’in Tevbe suresi 60.ayetine göre  şu kişilere zekat verilir; …..

Verilen metinde Melih Hoca’nın yapacağı açıklama aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlarsa yanlış bir 
cümle olur? 

A) Yeğenine

B) Torununa

C) Borçlulara

D) Yolda kalmışlara

4. Bir gün Hoca Nasrettin bir havuzun kenarına dikilmiş büyük bir ilgiyle yüzenleri seyrederken, birden bire ayağı 
kayar. Tam havuza düşmek üzereyken, hemen yanındaki bir adam son anda Hoca’yı düşmekten kurtarır. Hoca 
adama teşekkür eder ve evine gider. Birkaç gün sonra Hoca pazar yerinde o adamla karşılaşır. Adam onu görünce:
- Hocam o gün seni tutmasaydım halin ne olurdu der .
Nasrettin  Hoca yine teşekkür edip ayrılır. Olay bununla kapanmaz. Adam Hoca’yla her karşılaşmasında bu olayı 
anlatır durur. Olay uzayıp durdukça Nasrettin Hoca öfkelenmeye başlar. Hoca bir gün adamı tutup havuza getirir ve 
aniden havuza atlar. Boynuna kadar suya batar. Hoca havuzdan  seslenir:
- Eğer o gün ayağım kayıp havuza düşseydim bugün ıslandığım kadar o gün de ıslanacaktım. deyip havuzdan çıkar 
ve ıslak elbiselerle evinin yolunu tutar.

Nasrettin Hoca fıkrasından yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların (Fitre, sa-daka vb.) yapılışı  
ile ilgili olarak fıkranın anafikri aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir

A) Zekâtta akrabaya yakınlık derecesine göre öncelik verilmelidir.

B) Zekât alanın gönlü incitilmemeye dikkat edilmelidir.

C) Zekât, ödeme vakti geldiğinde hemen ödemeli, mümkün mertebe geriye bırakmamalı, geciktirmemelidir.

D) Zekât, Allah’ın emri olarak ihtiyaç sahibinin zengin üzerindeki hakkıdır ve yalnızca Allah rızası için verilir.
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5. Prof. Dr. Asaf Ataseven şöyle diyor: 
“ Araplar, beraberinde bir tavşan kemiği taşıdıkları takdirde hastalıklardan korunacaklarına inanırlardı; yılan 
sokmuş bir kimseyi zehir vücutta yayılmasın diye uyutmazlar, üzerine ziller takarlardı. Korkmuş bir kadının 
yüreğinin soğuduğuna inanarak sıcak su içirirlerdi. Çocukların çıkan dişlerini güneşe doğru attıkları takdirde 
yeni dişlerinin muntazam çıkacağına inanırlardı. Şaşıları değirmen taşına baktırarak tedavi yoluna giderlerdi. 
Yaraları kızgın demirle dağlarlardı. Vebadan korunmak için merkep gibi anırırlardı. Hastalıkları kahinlere 
gösterirler, sihir yaparlar, tapınaklarda putlara kurban keserlerdi. Hastaların içine giren şeytanı bu şekilde 
çıkaracaklarına inanırlardı.” (Diyanet Dergisi, Özel Sayı:4/95)

Yukarıda anlatılan olay, dinin korunmasını istediği konulardan hangisiyle bağlantılıdır ?

A) Dinin korunması

B) Aklın korunması

C) Canın korunması

D) Malın korunması

6. YASA ÖRNEK
1 Fiziksel Yasalar D İçme suyunun çok tuzlu olmaması
2 Biyolojik Yasalar D Bütün toplumların bir ecelinin olması
3 Toplumsal Yasalar D Köyden kente göçün olması
4 Fiziksel Yasalar D Mevsimlerin oluşumu
5 Biyolojik Yasalar D Bazı hayvanların kış uykusuna yatması
6 Toplumsal Yasalar D Bütün canlıların çift yaratılması

Kerem kitapta verilen etkinliği cevaplayarak derse gelmiştir. Öğretmen bütün cevapların doğru olmadığını 
söyleyerek cevaplarını kontrol etmesini istemiştir. 
Kerem hangi soruları düzeltirse tabloyu doğru şekilde tamamlamış olur?

A) 2 - 3

B) 1 - 6

C) 2 - 6

D) 2 - 4
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8. I. “Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin!” (Nur, 32)
II. “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, 

güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır”.(Tahrim, 
6)   

III. “Ey iman edenler! İçki, kumar, (tapınmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer 
murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz.” (Maide, 5/90)

IV. “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar... Mü’min kadınlara da söyle, 
gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)
lerini göstermesinler.” (NÛR,30,31)  

Dinin korunmasını istediği temel haklarla ilgili olarak verilen örnekleri incelediğimizde diğer 
ikisinden farklı olan örnek ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

7. Ayetel Kürsi:

Allah lâ ilâhe illâ hüve hayyûl kâyyum. Lâ te’huzûhu sinetûv velâ nevm. lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd,  
men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih,  ya’lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm,  ve lâ yûhiytune bi şey’im 
min ilmihi illâ bi mâ şa’,  vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd,  ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Verilen Bakara Suresi 255.ayette Allah’ın bazı sıfatlarından bahsedilmektedir. Altı çizili olarak 
verilmiş olan sıfatlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

Varlığı sürekli olan Gözetleyen En yüce olan Ululuk

Varlığı sürekli olan Gözetleyen Ululuk En yüce olan

Gözetleyen Varlığı sürekli olan Ululuk En yüce olan

Varlığı sürekli olan Ululuk Gözetleyen En yüce olan
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9. ZEKAT MALININ CINSI ZEKAT ORANI
I Tarım ürünleri 1/10
II Para 1/40
III Sığır 1/40
IV Madenler 1/10
V Altın,gümüş 1/40
VI Ticaret malları 1/30

Yukarıda ki tabloda zekat verilen mallar ve zekat verilecek oranları yazılmıştır. Bu tabloya bakarak 
hangi oranların yanlış yazıldığını işaretleyiniz?

A) II, III ve IV

B) III, V ve VI

C) III ve IV

D) III, IV ve VI

10. (I)Din, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem (as)’den beri var olan bir olgudur. İnsanlığın başlangıcından 
beri var olan inanma ihtiyacı kıyamete kadar devam edecektir.  İnsanoğlu yaratılış itibariyle her zaman 
yüce bir varlığa inanma ihtiyacı ile dünyaya gelmiştir. (II) Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Allah 
Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, 
Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhari, Tefsir (Rûm), 2.) (III) Allah (cc)’a inan insan manevi anlamda huzura 
kavuşur. İbadetlerini yerine getirerek Rabbine karşı sorumluluk edinir. (IV) İslam’ın öğütlerine kulak vererek 
insanlar arası ilişkilerini düzenler; ana-babaya itaat edip, komşu ve akrabaları ile güzel ilişkiler kurar. 

Yukarıda verilen metinde hangi cümle “Din-Toplum” ilişkisinden bahsetmektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV
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SORU CEVAP ANAHTARI
1. D
2. C
3. B
4. B
5. A
6. C
7. A
8. C
9. D
10. D
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1. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs 
Türkiye’de de yayılmaya başlayınca ülkemiz bir 
takım tedbirler almıştır.

Bu tedbirlerden bazıları da 65 yaş üstü vatandaş-
ların dışarıya çıkmasının yasaklanması ve vatan-
daşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayarak 
gönüllü karantina uygulamasıdır.

Bütün bu tedbirlere rağmen 70 yaşında bulunan 
Mehmet Dayı, havanın güzel olmasını fırsat bile-
rek dışarı çıkıp gezdikten sonra parkta dinlenme-
ye çekilir. O sırada parktan geçmekte olan güven-
lik görevlileri Mehmet Dayı’nın yanına gelip kısa 
bir sohbetten sonra Mehmet Dayı’ya, Ülkemizde 
bulunan salgından dolayı yaşlılarımızın hayatını 
riske atmamak için dışarı çıkmanın yasak olduğu-
nu söyler.

Bunun üzerine Mehmet Dayı güvenlik görevleri-
ne .......................... der.

Mehmet Dayı’nın kuracağı cümlelerden han-
gisi doğru kader anlayışıyla örtüşmektedir?

A) Gençler Allah sonsuz kudreti ve bilgisi ile  
      bana ne olacağını önceden yazmış ve   
      belirlemiştir. Ne kadar kaçsam da boş.

B) Gençler haklısınız ama ben evde çok   
     sıkılıyorum, Hem Allah isterse nerde olursam  
     olayım ecel gelip beni bulur.

C) Gençler haklısınız Allah tedbiri elden   
     bırakmamazı ister, bende tedbirlerimi alıp öyle  
     dışarı çıktım Hem Allah isterse evde de olsam  
     bu hastalığa yakalanırım.

D) Evet gençler koronavirüs için devletin aldığı  
     tedbirlere riayet etmek gerekir. Kamu   
     otoritesinin aldığı bu konudaki kararlara itibar  
     etmek mümin için zorunluluktur.

2019 yılının Aralık ayında, Çin’de birdenbire 
sebebi açıklanamayan zatürre olguları ortaya 
çıkmaya başladı. Yapılan araştırmalar, bu zatürre 
vakalarının daha önceden tanımlanmamış yeni bir 
tip korona virüs (corona virus) olduğunu ortaya 
çıkardı. Virüsün bu formuna, 2019 yılında ortaya 
çıktığı için, Korona virüs 2019 yani COVID-19 
denildi. Korona virüs aslında, hayvanlarda bolca 
rastlanan bir virüstür. Son zamanlarda hastalığa 
neden olan virüsün kaynağının, ise Çin’in Wuhan 
kentinde bulunan Huanan deniz ürünleri pazarı 
olduğu düşünülmektedir. Önce hayvandan insana 
bulaşan virüsün insandan insana da yayılabildiği 
zamanla anlaşılmıştır.

Çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılan virüs, ül-
kemizde de özellikle metropol şehirlerde etkisini 
göstermeye başlayınca insanlar, sağlık imkanları 
az olan  köylere ve tatil beldelerine göç ettiler. 
Bunun üzerine devlet büyük şehirlere giriş ve 
çıkışları 15 günlüğüne yasakladı.

Verilen haber metninde evrendeki yasaların 
hangilerindenden bahsedilmektedir?

A) Biyolojik yasalar / Toplumsal yasalar

B) Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar / Fiziksel yasalar

D) Biyolojik yasalar / kimyasal yasalar

2.

“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: 
Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında 
görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat 
edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (ça-
lışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin 
buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönet-
mektedir.” 

(Tevbe : 60)
Zekât ile ilgili verilen ayetten aşağıdakilerin 
hangisi çıkarılamaz?
A) Ayette zekâtın verilme yerleri tek tek   
     sayılmıştır.
B) Sekiz grubun sayılmış olması bunların  
     dışındakilere zekât verilemeyeceğini gösterir.
C) Kişi vereceği zekâtı bunlar arasında   
     bölüştürmelidir.
D) Ayette kölelerin de sayılması, İslam’ın köleliği  
     kaldırmaya çalıştığını gösterir.

3.
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Ümmetlerden hiçbiri, kendisine tespit edilmiş 
........ne öne alabilir, ne erteleyebilir.

Mü’minun Suresi, 43. ayet

Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah 
yeter. O’ndan başka İlah yoktur. Ben O’na ........... 
ettim ve büyük arşın Rabbi O’dur.”

Tevbe Suresi, 129. ayet

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, ......... Allah’a 
ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve 
geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü 
apaçık bir kitapta (yazılı)dır.

Hud Suresi, 6. ayet                  

“Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları 
.................. sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük 
dokunmaz. Onlar üzülmezler de.”

Zümer suresi, 61. ayet.

4.

Verilen ayetlerdeki boşlıklara sırasıyla aşağı-
daki kavramlardan hangileri gelmelidir?

A) Ecel / Rızık / Başarı / Tevekkül 

B) Ecel / Tevekkül / Başarı / Rızık 

C) Ecel / Tevekkül / Rızık / Başarı 

D) Ecel / Rızık / Tevekkül / Başarı

Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da 
sevabı devam eden sadakadır.

Hz. Peygamper “insan ölünce üç şey dışında 
ameli kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden fayda-
lanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat” 
diye buyurmuştur.

( Müslim vasiyet,14)

Buna göre;

1. Hayvanların susuzluklarını gidermeleri için 
mezarların bir parçasını küçük sulaklar halin-
de yapılması

2. Okunmak maksadıyla miras olarak bırakılan 
Mushaf

3. Düzenli bir şekilde fakir komşusuna yardım 
eden kişi

4. Kişinin sağlığında öğrenmiş olduğu ilmin 
neşredimesi

5. Başkalarının mahrumiyetini telafi etmek 
için, bütün imkanlarla muhtaçların yardımına 
koşmak

Verilenlerden hangileri sadaka i cariye kapsa-
mında değerlendirilir?

A) 1,2,3   B) 1,2,4,

C) 2,3,5   D) 1,2,3,4,5

5.

İslam dini can, akıl, mal, nesil ve dinin korunma-
sına özen göstermiş bu değerlerden her birinin 
varlığını, sürekliliğini ve korunmasını sağlayan 
hükümler koymuştur. 

Bir ayette, ‘‘( Ey Muhammed) Rabbinin yoluna 
hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 
şekilde mücadele et.’’

 (nahl süresi.125. ayet)

Yukarıdaki ayet, İslam dininin korunmasını 
istediği temel değerlerden hangisiyle ilişkili-
dir?

A) Aklın korunması

B) Dinin korunması

C) Neslin korunması

D) Canın korunması

6.
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Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla 

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü   
    yalanlayanı!

2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi  
    özendirmeyen kimsedir.

4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki 

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 

Yukarda meali verilmiş olan Maun suresinde, 
aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Maun süresinin ilk üç ayetinde dini yalanlayıp  
     inkar edenler tanımlanmıştır.

B) Kişinin namazını ciddiye almamasının sebebi  
     riyakarlık tutumundan dolayıdır.

C) İyilik yapıldığı gibi başkalarında iyilik   
     yapmasına öncülük edilmesi gerektiği

D) Muhtaç kimseleri itip kakmak gibi kötü   
     davranışlar, dine Ahiret gününe inananların  
     özelliği olduğu

7. İslamdaki beş temel ilke ve değerden biri canın 
korunmasıdır. Bu değer insanın aziz olan yaşama 
hakkının ve can güvenliğinin korunması de-
mektir. Yaşama hakkı insanın en temel ve doğal 
hakkıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam 
dininin canın korunması değerine uygun bir 
yaklaşım olarak göremeyiz?

A) Bir kişi başka bir kişinin canını alma hakkı  
     olmadığı gibi kendi canına son verme hakkı da  
     yoktur.

B) İslam dinine göre herkes günahsız, hür ve  
     yaşamını sürdürme hakkına sahip olarak   
     doğmaktadır.

C) İnsanın inanç, ibadet, ekonomik vb. bütün hak  
     ve özgürlükleri canının korunmasına bağlıdır.

D) Kişi kendi canı üzerinde tasarrufta bulunma  
     hak ve yetkisine sahiptir. 

9.

I. El eli yıkar, iki el de yüzü

II. İşten artmaz, dişten artar.

III. Ne verirsen elinle, o gider seninle

IV. Ayağını yorganına göre uzat.

V. Komşu komşunun külüne muhtaçtır

VI. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

Furkan yardımlaşma konulu bir ödev hazırlamış 
ve öğretmenine teslim etmiştir. Ancak öğretmeni 
yazılan ödev sayfalarını incelerken Furkan’ın 
yardımlaşma ile ilgili olmayan atasözleri de kul-
landığını fark etmiş ve düzeltmesi için ödevi geri 
vermiştir.

Furkan’ın ödevine eklemiş olduğu yardımlaş-
ma ile ilgili olmayan atasözleri hangi seçenekte 
verilmiştir?

A)  I – III – V   B)  II - IV – VI

C) III – IV – V   D) IV - V - VI 

10.

Din, Allah (c.c.)’ın peygamberleri aracılığıyla 
gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette 
mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, 
en doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar 
bütününe denir.

Bu tanımdan yola çıkılarak aşağıdaki husus-
lardan hangisine varılamaz?

A) Din, Akıl yetkisine sahip olmayan insanları,  
     emir ve yasaklarından sorumlu tutmamıştır.

B) Din zorla kabul ettirilemez insan dini kendi  
     hür irade ve arzusuyla kabul eder.

C) Din, Allah (c.c.) tarafından gönderilmiştir.  
     Dinin kaynağı Allah (c.c.)’tır.

D) Dinin temel amacı Allah (c.c.) hoşnutluğunu  
     kazanarak yalnız ahiret hayatını mutlu              
     kılmaktır.

8.

1.D   2.A  3.C    4.C   5.B    6.B   7.D    8.D    9.D  10.B
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