
 

Bu testteki sorular Cemal AY, Eyüp KAYA, Fatih ÇELİKKAYA, Hayriye AKBULUT, Muhammet 
KESKİNOĞLU, Ramazan HATİPOĞLU ve Şenol ALTUN tarafından hazırlanmıştır. 

 

1. Bir yaz günü Nasreddin Hoca biraz 

serinlemek için ceviz ağacının gölgesine 

oturmuş. Biraz ileride kocaman kabaklar 

gözüne ilişince, kendi kendine:                                                                                                                                                                                             

- Şu Allah’ın işine bak, otun üstünde 

koskoca kabak yetiştiriyor, şu dalları göğe 

uzanmış, bir evlik yer tutan ceviz ağacının 

meyveleri ufacık! diye düşünürken, tam o 

sırada başına bir ceviz düşmüş.                                                                             

- Ah başım diyerek fırlamış Hoca, tövbe ya 

Rabbim, bir daha senin işine asla karışmam! 

Ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi 

halim ne olurdu! demiş. 

Bu metinden çıkarılacak en genel yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Serinlemek için ağacın altında oturmak 

gerekir. 

B) Yeryüzündeki meyve sebzeler insan için 

yaratılmıştır. 

C) Evrendeki her şeyi Allah belirli bir ölçü ve 

düzene göre yaratmıştır. 

D) Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul 

eder. 

 

 

 

 

2. ----yasalara bağlı olarak yapılan 

araştırmaların neticesinde günümüzde 

kullandığımız ve hayatımızın 

kolaylaşmasında büyük rol oynayan 

buzdolabından ütüye, cep telefonundan 

bilgisayara, otomobilden uçağa birçok ürün 

geliştirilmiştir. 

Bu metinde boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) Fiziksel                     B) Toplumsal 
C) Kimyasal                 D) Biyolojik 

 

 

 

 

3. Öğle arasında arkadaşlarıyla okulun 

dışına çıkan Sinan, onlarla sohbet 

etmeye başlar. Sohbet ilerledikçe 

arkadaşlarının gıybetini yapmaya başlar. 

Bunun üzerine arkadaşı Eyüp ona kötü 

ve çirkin işlerde değil iyi ve güzel işlerde 

yardımlaşmanın gerekliliği belirten ayeti 

hatırlatır. 

Eyüp’ün arkadaşına hatırlattığı ayet 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Kim Allah için elindekinden verir ve sakınıp 

O’nu tasdik ederse, biz onun işlerini 

kolaylaştırır, onu başarılı kılarız. (Leyl, 5-7) 

B) Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği 

rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta 

olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının. 

(Mâide, 88) 

C) İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten 

sakınma) üzerine yardımlaşın. Ama günah ve 

düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.(Maide, 2) 

D) Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren 
kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç 
verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat 
ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır. 
(Hadid, 18.) 

  

 

 

4. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü 
yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula 
yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar 
olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını 
ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık 
bir yardıma bile engel olurlar. 

Yukarıda anlamı verilen ayetlerden altı 
çizili olan bölüm hangi ibadeti ifade 
etmektedir? 

A) Namaz                  B) Zekat 

C) Hac                        D) Oruç 
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5. 8.sınıf öğrencisi Ayşe uzun bir aradan sonra 
gördüğü dedesine: 

-İşlerin nasıl dedeciğim? diye sorunca 
dedesi: 

-Sorma kızım, bu sene tarlaya zamanında 
mısır ektim, tarlayı gübreledim, ancak 
Karadeniz Bölgesi’ndeki çiftçiler gibi verim 
alamadım. Hatta masrafımı bile 
çıkaramadım. Kaderimde bu sene 
emeğimin karşılığını alamamak varmış, 
deyince, Ayşe: 

-Dedeciğim, biz okulda Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersinde kaza kader inancı 
konusunu işliyoruz. Öğrendiğim bilgilere 
göre ---- diye açıklama yapar. 

Ayşe’nin dedesine yapacağı hangi 
açıklama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinde öğrendiği kaza kader inancına 
uygun olmaz?  

A) Allah'ın evrende belirlemiş olduğu 

yasalara uygun hareket etmelisin. 

B) Rızık Allah’tan olduğu için bu seneki kötü 

kaderine razı olmalısın 

C) Doğru emeği doğru zamanda harcayarak 

rızkını temin etmelisin 

D) Davranışlarının kötü sonucunun 

sebebinin kendin olduğunu bilmelisin. 

 
 

 

 

6. “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 bulunduğun da diğer 

müminler de onun sıkıntısını, derdini, 

üzüntüsünü hissederler.” 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen 

Hadis-i Şerif ile aynı doğrultuda değildir? 

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

B) Yalnız öküz çifte koşulmaz 

C) El eli yıkar, iki el de yüzü. 

D) Sakla samanı, gelir zamanı. 

 

 
 

7. İslam dinine göre zengin sayılabilecek 
olan Yusuf amca, her yıl belli mallardan 
malının belli bir bölümünü etrafındaki 
fakir ve yoksullara verirken bir kısmını ise 
yol, çeşme, cami gibi hayır kurumlarına 
vermektedir. 

Verilen metinde Yusuf amcanın hangi 
iki ibadeti yaptığı sonucuna ulaşılır? 

A) Fıtır Sadakası – Kurban 
B)  Sadaka-i Cariye – Fidye 
C) Zekât – Sadaka-i Cariye 
D) Fidye – Fıtır Sadakası 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde zekât, infak ve 

sadakanın sağladığı katkıların farklı bir 

yönü belirtilmiştir? 

A) Sosyal adalet ve huzur ortamının 

sağlanması, 

B) Zengin ve fakir arasındaki ekonomik farkın 

azalması,  

C) Toplumda hırsızlık gibi kötü davranışların 

azalması, 

D) Kişinin bencillik ve kıskançlık duygularından 

arınması 

 

 

9. ---Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan 

başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik 

tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir 

durumda görüyorum; ama doğrusu hakkınızda 

kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. 

Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; 

insanların mallarının değerini düşürmeyin, 

yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına 

zarar vermeyin. Eğer müminseniz Allah’ın 

bıraktığı (meşrû) kazanç sizin için daha 

hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. 

(Hud, 84-86) 

Bu ayetlerde yer alan uyarıları kavmine 

ileten peygamber kimdir? 

A) Hz. Salih (a.s)  B) Hz. Yusuf (a.s) 
C) Hz. Şuayb (a.s) D) Hz. Musa (a.s) 
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10. I- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 

II- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 

III- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 

IV- Ellezînehum yurâûn. 

V- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 

VI- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn 

VII- Feveylun lil-musallîn. 

Karışık olarak verilen Maûn Suresi’nin 
okunuşu aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak sıralanmıştır? 

A) V-III-II-VII-I-IV-VI  

B) I-II-III-IV-V-VI-VII 

C) III-V-VII-II-IV-I-VI 

D) V-IV-I-III-VI-II-VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Allah, insanı en güzel ve mükemmel bir 
şekilde yaratmıştır. Ağzını, elini, gözünü tüm 
organlarını tam da olması gerektiği gibi 
insanın tüm ihtiyaçlarını giderebilmesini 
sağlayacak şekilde var etmiştir. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki 

görüşü desteklemek için verilebilecek bir 

örnek değildir? 

A) Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) 

göre yarattık. (Kamer,49) 

B) Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve 

düzen vermiştir.(Furkan,2)  

C) O Rab ki seni yarattı. Sana düzgün ve 

ölçülü bir biçim verdi. (İnfitar,7) 

D) O, doğunun da batının da Rabbidir. 

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. 

(Müzemmil,9) 

 

 

 

 

12. Bir gün, adamın biri kırlarda gezerken, otların 
arasında küçük bir kozanın varlığını fark etti. 
Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Ancak 
dakikalar hatta saatler geçmesine rağmen 
henüz kelebek kozadan çıkmadı. Adam 
kelebeğin dışarı çıkmak için çaba harcamaktan 
vazgeçmiş olabileceğini düşünerek cebindeki 
çakıyı çıkarıp kozadaki deliği büyütmeye 
başladı. Böylece, bir-iki dakika içinde kelebek 
kolayca dışarı çıkıverdi. Fakat bedeni kuru ve 
kanatları buruş buruştu. Adam kelebeği 
izlemeye devam etti; kelebeğin uçmasını 
umuyordu. Ama bu olmadı. Kelebek, hayatinin 
geri kalanını, kurumuş bir beden ve buruşmuş 
kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar 
denese de, asla uçamadı. 

Verilen metin aşağıdaki ayet ve hadislerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir. 

A) İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) 
sebebiyle karada ve denizde düzen 
bozuldu. (Rum, 41) 

B) Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 
bakmadılar mı? ( Mümin, 82) 

C) Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin 
için bir ısınma ve birçok faydalar 
vardır. ( Nahl, 5) 

D) Haksız yere bir serçeyi öldürenden 
Allah Teâlâ kıyâmet gününde hesap 
soracaktır. ( Hadis) 

 
 

13. Andolsun zamana ki, insan gerçekten 
ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih 
ameller işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye 
edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). 
(Asr, 1-3) 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 

anlam bakımından yukarıdaki ayetle 

aynı doğrultudadır? 

A) Akacak kan damarda durmaz. 

B) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a 

ısmarla. 

C) Alna yazılan başa gelir. 

D) Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar. 
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14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahsedilen olaylarda yanlış kadar 

anlayışın sahip olan kimdir? 

A) Bedevi ve Hz. Ömer   

B) Hz. Ömer ve Hz. Ebu Ubeyde 

C) Hz. Ebu Ubeyde ve Bedevi 

D) Hz. Ebu Ubeyde 

 

15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi iyilik 

yaparken dikkat edilmesi gereken 

hususlarla ilgili değildir? 

A) …Harcadıklarının peşinden (bunları) 

başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 

Rab'leri katında mükâfatları vardır.” 

(Bakara,262) 

B)  Ey iman edenler! Kazandıklarınızın 

iyilerinden ve yerden sizin için 

çıkardıklarımızdan Allah yolunda 

harcayın. (Bakara, 267) 

C) Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! 

Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz 

bu, sizin için daha hayırlıdır. (Bakara,271) 

D) Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah 

yolunda harcayanlar var ya, onların 

Rableri katında mükafatları vardır. 

(Bakara,274) 

 

16. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi 

İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya 

verdiği önemin bir sonucu değildir? 

A) Zekat  B) Hac 

C) İnfak D) Sadaka 

 

 

17. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel 

belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun 

Katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya 

kapılıyorsunuz. (En’am, 2) 

Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri 

gelince, ne bir saat ertelenebilirler ne de öne 

alınabilirler. (A’raf, 34) 

Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne 

de onlar ertelenebilirler.(Hicr, 5) 

Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Allah her ümmete bir ecel belirlemiştir. 

B) Ecel vaktine kişi müdahale edemez. 

C) Allah eceli önceden taktir etmiştir. 

D) Ecel vaktini ancak takva sahibi insanlar bilir. 

 

 

18. …Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe 

ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. 

Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu 

peygamberlerden biri yapacağız…(Kasas, 7) 

Firavun’un karısı, “O, senin ve benim göz 

aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, 

belki bize faydası dokunur veya onu evlât 

ediniriz.” demişti. Onlar işin farkında değillerdi. 

(Kasas, 9) 

Verilen ayetlerde hangi peygamberden 

bahsedilmektedir? 

A) Hz. Musa (a.s) 

B) Hz. İsa (a.s) 

C) Hz. Adem (a.s) 

D) Hz. İbrahim (a.s) 

 

 

- Peygamber Efendimiz’in yanına bir bedevi 

gelir. Resûlullah kendisine  

“Deveni nereye bıraktın?”,diye sorar. 

Bedevi, “Allah’a emanet ettim”; deyince, 

Resûlûllah: “Evvela deveni sağlam kazığa 

bağla, daha sonra Allahû Teâlâ’ya emanet 

et.” buyurur. 
 

- Hz. Ömer, Şam’a doğru yola çıkmıştır.  

Serg denilen yere varınca, kendisini 

orduların başkumandanı Hz. Ebu Ubeyde 

karşılar ve O’na Şam’da veba hastalığının 

baş gösterdiğini haber verir.  Ömer, geri 

dönmek isteyince Hz. Ebu Ubeyde;  

“Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye 

sorar.  Hz. Ömer: “Evet, Allah’ın 

kaderinden yine Allah’ın kaderine 

kaçıyoruz.” der 

 

KAZANIM: 

8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana 

hatlarıyla tanır. 

 

 

CEVAP: A 
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19. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinde 
farklı bir yasadan bahsedilmektedir? 

A) Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene 

göre hareket eder. Bu, çok güçlü ve her 

şeyi bilen Allah’ın takdiridir. (Yasin, 38) 

B) O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 

yaratandır. Her biri bir yörüngede 

yüzmektedir. (Enbiyâ, 33) 

C) Sizden önce(ki milletlerin başından) nice 

olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde 

gezin dolaşın da yalanlayanların 

sonunun nasıl olduğunu bir görün. (Al-i 

İmrân, 137) 

D) Denizde (yelkenlerini) bayraklar gibi 

(açarak) süzülüp giden gemiler de 

O’nun kudretinin kanıtlarındandır. 

(Şûra, 32) 

 

 

 

 

 

 

 

20. Eflin : Doğru ve yanlışı ayırt edebilme, 

düşünme, anlama ve kavrama 

gücüne akıl denir. 

İbrahim : Kişinin herhangi bir zorlama veya 

baskı olmadan dilediği gibi karar 

verme ve tercihte bulunmasına 

özgürlük denir. 

Elif : Kişinin aklını ve iradesini 

kullanarak almış olduğu 

kararlardan ve yaptığı eylemlerden 

doğan sonuçları kabul etmesine 

sorumluluk denir. 

Emre : Allah’a ait olan, kişinin tercih 

hakkına ve isteğine bağlı olmayan 

sınırsız iradeye cüz’i irade denir. 

 

Hangi öğrenci yanlış bir bilgi vermiştir? 

A) Eflin B) İbrahim 

C) Elif D) Emre 

 

 

 

21. Aşağıda Ayet el-Kürsi’nin anlamı verilmiştir. 

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. 

Diridir, kayyûmdur (her şeyin varlığı O’n bağlı ve 

dayalı olandır.) O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne 

de bir uyku. Göklerdeki ver yerdeki her şey 

O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında 

şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların 

önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını 

ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, 

kendisinin dilediği kadarından başka bir şey 

kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve 

yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O; göklere, yere, 

bütün evrene hükmetmektedir.) gökleri ve yeri 

koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O; yücedir, 

büyüktür. 

Aşağıdakilerden hangisine Ayet el-

Kürsi’nin anlamından çıkarılamaz? 

A) Allah kâinatın yöneticisidir. 

B) Allah’ın gücü her şeye yeter. 

C) Alimler, istediklerine şefaat eder. 

D) Allah her şeyi bilir. 

 

 

22. Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe 

inanmadığı halde malını insanlara gösteriş 

yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı 

başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa 

gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak 

bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın 

üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak 

halde bırakmıştır. Onlar kazandıklarından hiçbir 

şey elde edemezler…(Bakara, 264) 

 

Verilen ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin 

cevabıdır? 

A) Zekât verilecek kişilerde hangi şartlar 

aranır? 

B) Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir? 

C) Zekât veren kişi hangi özelliklere sahip 

olmalıdır? 

D) Zekât vermenin faydaları nelerdir? 
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23. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlış

kader anlayışına örnek gösterilebilir?

A) Gayret bizden takdir Allah’tan

B) Eşeğini sağlam kazığa bağla gerisini

Allah’a bırak

C) Kaderim böyleymiş, başa gelen çekilir.

D) Kader diyemezsin sen kendin ettin.

24. Aşağıda verilenlerden hangisi Ayet el-

Kürsi’nin anlamında yer almaz?

A) İzni olmaksızın onun katında şefaatte

bulunacak kimdir?

B) Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği

kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

C) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona

güç gelmez.

D) O hiçbir şeye muhtaç değildir her şey ona

muhtaçtır.

25. Tuğrul, Samet, Onur ve Kasım zekât

ibadetinin faydalarını belirtmişlerdir.

Tuğrul : Mal ve servet hırsına kapılmaktan

kurtarır. 

Samet : İnsanlar arasında karşılıklı saygı 

ve sevginin artmasını sağlar. 

Onur : İnsanların birbirlerine karşı fedakâr 

olmalarını sağlar. 

Kasım : Huzur ve güven ortamının 

oluşmasına katkı sağlar. 

Hangi öğrenci zekâtın bireysel 

faydasından bahsetmiştir? 

A) Tuğrul B) Samet

C) Onur D) Kasım

26. Hayriye Öğretmen Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi dersinde öğrencilerine, zekâtın hangi

mallardan ne kadar verildiği konusunu daha

iyi anlatabilmek için bilgi notları

oluşturmuştur. Bu notlarda şu bilgiler yer

almaktadır:

I. Sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanların

nisap miktarı 1/30’dur.

II. Bakır, demir, kurşun gibi madenlerin

zekâtı; bulunan madenin 1/10’udur.

III. Toprak ürünlerinin zekâtında eğer sulama

masrafı edilmişse 1/20, masraf

edilmemişse 1/10’dur.

IV. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların

nisap miktarı 1/40’dır.

Hayriye Öğretmen’in öğrencilerine doğru 

bilgi verebilmesi için hangi maddedeki 

bilgiyi düzeltmesi gerekmektedir? 

A) I B) II C) III D) IV
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 A 

3 C 

4 B 

5 B 

6 D 

7 C 

8 D 

9 C 

10 A 

11 D 

12 A 

13 B 

14 C 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 

19 C 

20 D 

21 C 

22 B 

23 C 

24 D 

25 A 

26 B 


