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5. 

 Soru: 
Kaza ne demektir?

 Buna göre; öğretmenin tahtaya yazdığı soruya, 
aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap vermiş-
tir?

 
Allah tarafından takdir edilen olayların, 
zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

İnsanın bir şeyi elde etmek için göster-
diği çaba ve gayrete denir.

Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlan-
dığı, Allah tarafından sağlanan yaşa- 
mak için gerekli her türlü nimetleri

Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve 
uyum içinde programlamasına, takdir 
etmesine denir.

B)

D)

C)

A)

6. “Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud”

 Yukarıda verilen atasözü; 

 I.  Birlik

 II. Yardımlaşma

 III. Takdir

 Kavramlarından hangileriyle ilişkilidir?

 A) Yalnız I

 B) Yalnız III

 C) I ve II

 D) I, II ve III

7. Şûra suresinin 30. ayetinde, "Başınıza gelen her-
hangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz 
yüzündendir..." denilmektedir.

 Bu ayet aşağıdakilerden hangisine işaret et-
mektedir?

 A) İbadete

 B) İradeye

 C) İbrete

 D) İhlasa (Samimiyet)

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi: "İnsan özgür ira-
de ve akıl sayesinde iyiyi, kötüyü, doğruyu da yan-
lışa tercih edebilir." yargısına kanıt oluşturur?

 A) "Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık."

(Kamer suresi, 49. ayet.)

 B) "Ey Rasulüm sen de ki: İster inansınlar ister-
lerse inanmasınlar."

(İsra suresi, 107. ayet.)

 C) "Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda 
(yazılı)dır."

(Kamer suresi, 52. ayet.)

 D) "Küçük büyük her şey satır satır (yazılı)dır."

(Kamer suresi, 53. ayet.)

9. Hırsızlık yapan bir kişiye neden hırsızlık yaptığı 
sorulduğunda: "Ben kader mahkûmuyum, kade-
rim böyle yazılmış ki bu işi yaptım, elimden bir 
şey gelmez." demiştir.

 Parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

 

 A) Tercihlerinde irade ve aklı göz ardı ettiği

 B) Kader ve kaza kavramlarını çok iyi bildiği

 C) Tevekkülü tam olarak yaptığı

 D) Haksızlığa karşı boyun eğmediği
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

İnsan İradesi ve Kader - 2
TEST 06

1.  

 

“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey 

yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi 

yararına, kötülük de kendi zararınadır.” 

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun ister nankör.”

(İnsân suresi, 3. ayet)

(Bakara suresi, 286. ayet)

 Yukarıda verilen ayetler, aşağıdakilerden han-
gisiyle ilişkilendirilebilir?

 A) Rızık

 B) Cüzi irade

 C) Kanaatkârlık

 D) Kader 

2.  - Kardeşini seçmek

  - Cinsiyetini seçmek

 

  - Doğum yerini seçmek

  - Mesleğini seçmek 

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi 
cüzi iradeyle ilgili bir durumdur?

 A)  

 B) 

 C)  

 D) 

3. 
Allah benim cennete veya cehenneme gideceği-

mi biliyor. Ve bunu kader defterine yazmış. O 

hâlde beni bu dünyaya niçin gönderiyor?

 Buna göre bu kişi, aşağıdakilerden hangisini 
göz önünde bulundurmamıştır?

 A) Kazayı B) Kaderi

 C) İnsan iradesini D) Külli iradeyi

4. "Hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz..."

 Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu ayete göre;

 I.  İnsanın sadece kendi yaptıklarından sorumlu 
tutulacağı,

 II. İnsanın kendi iradesiyle seçim yapıp karar 
vermesi gerektiği,

 III. Bireylerin yaptıklarından tüm aile fertlerinin 
sorumlu tutulacağı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III

 C) I ve II D) II ve III

5. "Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör."

(İnsan suresi, 3. ayet.)

 Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

 A) Allah insanlara doğru yolu göstermiştir.

 B) İnsan davranışlarında özgürdür.

 C) Her insan inanmak zorundadır.

 D) İnsan isterse inanır isterse inanmaz.
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6. 

2.

3.

4.

1. Doğum zamanımızı

Arkadaşlarımızı

Ölüm zamanımızı

Anne - babamızı

 Numaralandırılarak verilenlerden hangisini 
kendi irademiz doğrultusunda değiştirebiliriz?

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

7. Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan 
O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği 
için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa 
kendi zararına sapmış olur…”

Onlara bir delil de geçerli ki biz ondan gündüzü 
sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. 
Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yörün- 
gesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen 
Allah’ın yaratmasıdır.

(İsrâ suresi, 15. ayet

(Yasin suresi,37-38. ayetler)

(Enbiya suresi, 33. ayet)

 

 Yukarıdaki hangi renkteki kutucuktaki ayetin 
konusu özgür iradedir?

 A) Pembe

 B) Mavi

 C) Yeşil

 D) Pembe ve mavi

8. 

 İnsan kendi iradesiyle karar verir 
ve seçimini yapar. İyi tercihlerinin 
karşılığında sevap kazanır.

İnsan tercih yapıp seçtiği durum-
larda, yaptıklarından sorumludur.

Talha

Elifnur

 

 8. sınıf öğrencileri Talha ve Elifnur’un insan 
iradesi konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

Talha Elifnur

A) Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır

C) Yanlıştır Yanlıştır

D) Yanlıştır Doğrudur

9. İnsan düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir 
varlıktır. İnsan bu özgür irade ve akıl sayesinde 
iyiyi kötüye, doğruyu yanlışa tercih eder. Özgür 
iradesiyle seçim yapabilen insan, bundan dolayı 
yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.

 Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisinin 
üzerinde durulmuştur?

 A) Kaza ve kadere imanın

 B) İnsan iradesinin

 C) Külli iradenin

 D) Allah'a tevekkül etmenin
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

Kaderle İlgili Kavramlar; Ecel ve Ömür
TEST 07

1. 

 
“Hayatın sona erdiği, ömrün bit- 
tiği zamana denir.”

“Canlıların sahip olduğu doğu- 
mundan ölümüne kadar geçen 
yaşam süresidir.”

Hakan

P›nar

 Yukarıdaki 8/A öğrencileri Hakan ve Pınar’ın 
verdiği tanımların ilişkili olduğu kavramlar aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

Hakan Pınar

A) Tevekkül Ecel

B) Ecel Ömür

C) Ecel Rızık

D) Başarı Ömür

2. Yeryüzündeki her canlı doğar, büyür, yaşar ve 
ölür. Bu Yüce Allah’ın canlılar için belirlediği de-
ğişmez kanunudur. Allah'ın yaratmış olduğu can-
lıların bir sonu olduğunu Yüce Allah bir Kur’an 
ayetinde şöyle bildirir:

 Buna göre parçanın sonuna aşağıdaki ayetler-
den hangisinin getirilmesi uygundur?

 A) “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz 
olarak yiyin, eğer gerçekten yalnız Allah’a 
ibadet ediyorsanız O’nun nimetine şükredin.” 
(Nahl suresi, 114. ayet)

 B) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve 
kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyor-
sunuz!” (Mülk suresi, 23. ayet)

 C) “O (Allah) sizi bir çamurdan yaratan, sonra size 
bir ecel tayin edendir...” (En’am suresi 2. ayet) 

 D) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve 
kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç gör-
müyor musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. 
ayetler)

3. 
Çocuklar! “Evrenin yok olmasına, 
Dünyanın ömrünün bitmesine ne 
denir?

Mahşer

Ahmet

Mehmet

EmreMete

Hesap

Mizan Kıyamet

 Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir? 

 A) Ahmet

 B) Mehmet

 C) Mete

 D) Emre

4. 
“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm) 
belirli bir süreye göre yazılmıştır.”

“Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı 
(şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir 
kısmını da yersiniz.”

(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)

(Nahl suresi, 5. ayet)

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize dön- 
dürüleceksiniz."

(Ankebût suresi, 57. ayet)

(Rahman suresi, 26. ayet)

 Tablodaki ayetlerden hangi renkli kutucuktaki 
ayetin konusu ecel veya ömür hakkında değil-
dir?

 A) Pembe

 B) Mavi

 C) Yeşil

 D) Sarı
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5.
 “O hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağı-

nı denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” 

(Mülk suresi, 2. ayet)

 Yüce Allah bu ayette belirttiği gibi dünya 
hayatını insanların hangisinin daha güzel iş-
ler yapacağını görmek, denemek için ya-
ratmıştır. Dünyada önemli olan çok uzun 
yaşamak değil, dünyada kendisine verilen 
………… süresini Yüce Allah’ın istediği gibi 
en güzel bir şekilde değerlendirmektir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygundur?

 A) Başarı B) Ömür

 C) Rızık D) Sağlık

6. Ölüm yalnızca insan için söz konusu 
değildir. Yeryüzündeki canlıların kendisi-
ne verilen birer ömrü olduğu gibi evrende 
bulunan canlı ve cansız tüm varlıkların da 
bir sonu vardır.

 Verilen cümleyi aşağıdaki ayetlerden hangisini 
destekler niteliktedir?

 A) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hüküm-
ranlığı Allah’a aittir. O her şeye kadirdir.”

(Maide suresi, 120. ayet)

 B) “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve 
zekat verenler var ya, onların mükafatları 
Rabbleri katındadır…”                

 (Bakara suresi, 277. ayet)

 C) “O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin 
rabbidir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk 
et…”                

(Meryem suresi, 65. ayet) 

 D) “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir 
süreye kadar hareketlerini sürdürürler…” 

(Fâtır suresi 13. ayet)

7. (….)  Allah’ın evrene koyduğu varlıkların sonlu 
olması yasası gereğince; her insanın ömrü 
de bir gün son bulacaktır.

 (….)  Teknolojik gelişmelerle birlikte herkes ken-
di ecelini kendi belirleyebilecektir.

 (….)  Yüce Allah insana dünya hayatında belirli 
bir ömür verip imtihan etmektedir.

 Yukarıda “ecel ve ömür” konusuyla ilgili verilen 
bilgilerden doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış olan-
ların yanına ise ‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi olmalıdır?

 A) D-D-Y

 B) D-Y-Y

 C) D-Y-D

 D) Y-D-D

8. I.  Herkesin ölüm vakti Yüce Allah tarafından 
önceden belirlenmiş midir?

 II.  Ecel zamanı gelen bir insan buna engel olabi-
lir mi?

 III. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Yüce 
Allah mı bilir?

 IV. Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar ölüme çare 
bulabilir mi?

 Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Hülya’ya ecel ve 
ömür konusunda yukarıdaki soruları sorarak söz-
lü yapmaktadır. Hülya her bir doğru cevabından 
25 puan alacaktır. 

 Buna göre Hülya, yukarıdaki soruların tümüne 
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam 
kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

Kaderle İlgili Kavramlar; Rızık, Sağlık, Hastalık
TEST 08

1. Aşağıdaki öğrenciler birbirlerine “Rızık, sağlık ve 
hastalık” konularında sorular sormaktadır.

 Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkada-
şının sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

  

Evet

Evet

Evet

Evet

Allah yarattığı 
her canlının 
rızkını da 
yaratmış mıdır?

Hastalıklara karşı 
tedbir almak ve tedavi 
olmak doğru mudur?

İnsan rızkını elde 
etmesi için sadece dua 
etmesi yeterli midir?

Yüce Allah 
hastalıkların çaresini 
de yaratmış mıdır?

A)

B)

C)

D)

2. Aşağıda, 8. sınıf I. dönem yazılı sınavında sorulan 
sorulardan bir tanesi verilmiştir.  

Soru: Canlıların ihtiyaç duyduğu ve ya- 
rarlandığı, Allah tarafından sağlanan ya- 
şamak için gerekli her türlü nimetleri 
ifade eden kavramı söyleyebilir misiniz?

 Buna göre bu soruya aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

Sağlık

Ecel
A)

Rızık
B)

C) ÖmürD)

3. Hastalıklar; sağlıklı ve yeterli beslenmemek, te-
mizliğe önem vermemek ve sağlıkla ilgili önlem-
lere yeterince uymamaktan kaynaklanır. Bu se-
beple bedenimizi, giysilerimizi ve çevremizi temiz 
tutmamız gerekir. Bu husus bir ayette şöyle buy-
rulur: “Giysilerini temiz tut.” 

(Müddessir suresi, 4. Ayet)

 Buna göre;

  I. İslam temizliğe önem vermiştir.

  II. Hastalıklar tedbirler sayesinde önlenebilir.

 III. Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi vardır.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II

 C) I ve II D) I, II ve III
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4. Şeyma:  “İnsanın kendi emeğiyle kazandığı ka-
zanç en hayırlı kazançtır.”

 Buket:  “Biz çalışıp çabalarız ve rızkımızı Yüce 
Allah’tan bekleriz.”

 Filiz:  “Tarlada başı pişenin, sofrada aşı pi-
şer.”

 Hiranur:  “Ne de olsa Yüce Allah bütün canlıların 
rızkını veriyor, bizim çaba sarf etmemi-
ze gerek yok.”

 Yukarıdaki öğrenciler okul çıkışı evlerine gider-
ken kendi aralarında sohbet etmektedir.

 Buna göre öğrencilerden hangisinin söylediği, 
İslam’ın “emek ve rızık” anlayışına ters düşer?

 A) Şeyma B) Buket

 C) Filiz D) Hiranur

5. 
Allah’ın dinini tebliğ etmekle görevlendirdiği 
peygamberler dahi rızkının temini için bir meslek 
sahibi olup çalışmışlardır. Hz. Adem çiftçilikle 
uğraşmış, Hz. Nuh marangozlukla geçimini sağ- 
lamış, Hz. Musa çobanlık yapmış, son peygam-
ber Hz. Muhammed ise geçimini ticaret yaparak 
sağlamıştır.

 Bu metinde verilmek istenen ana düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

 A) Peygamberlerin her zaman başkalarının işleri-
ni yaptığı

 B) Peygamberlerin doğaüstü yeteneklerinin oldu-
ğu

 C) Peygamberlerin peygamberlik görevi için kim-
seden bir ücret istemediği

 D) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği

6.  

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ 
odun yüklenip satması, dilenmesinden 
hayırlıdır.” 

“Çalışmadan geçinenler bizden 
değildir.” 

(Hacı Bektaş Veli)

(Hadis-i Şerif)

 Rümeysa Öğretmen anlattığı konuyla ilgili verdiği 
örneklere bir de ayet eklemek istemektedir.

 Buna göre öğretmenin aşağıdaki ayetlerden 
hangisini seçmesi uygundur?

 A) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm) 
belirli bir süreye göre yazılmış-tır.” (Âl-i İmran 
suresi, 145. ayet) 

 B) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm suresi, 39. ayet)

 C) “O’na iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.” (Beled 
suresi, 10. ayet)

 D) “Kim Allah(ın yasaklarından) sakınırsa (Allah) 
ona bir (çıkış) yolu gösterir. Ve onu ummadığı 
yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa 
Allah ona yeter.” (Talak suresi, 2-3. ayetler)

7. 
Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek para- 
sı; dostunun yüzkarası; düşmanının maskara-
sı!

(Mehmet Akif ERSOY)
 

 Yukarıdaki mısrada aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin önemine dikkat çekilmektedir?

 A) İlim ve amel

 B) Çalışma ve rızık

 C) Sabır ve hoşgörü

 D) Cömertlik ve yardımseverlik
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➤ KADER İNANCI

Kaderle İlgili Kavramlar; Tevekkül, Başarı, Başarısızlık - 1
TEST 09

1. 
Bir öğrencinin derse çal›şmadan “Ben

Allah’›n yard›m›na güveniyorum, Allah

 bana yard›m eder.” demesi doğru bir

davran›ş m›d›r? Aç›klay›n›z.

 Tahtada yazan soruyu hangi öğrenci doğru 
cevaplandırmıştır?

 

Doğru bir davranıştır. Ama bunun 

tekrarlanmaması gerekir.

Doğru bir davranıştır. Ama bu konuyu 

öğretmenine açıklaması gerekir.

Doğru bir davranış değildir. Çünkü 

insan irade sahibi bir varlıktır.

Ben Allah’ın yardımına güveniyorum 

sözünde samimi ise doğru bir dav- 

ranışıtr.

B)

A)

D)

C)

2. "Günlerden bir gün kirpilerin yarışı varmış. Amaç 
yüksek ve dikenli yolu olan bir tepeye çıkmakmış. 
Bir sürü kirpi de arkadaşlarının yarışını seyret-
mek üzere toplanmış.

 Az sonra kirpinin biri düdük çalarak yarışı başlat-
mış. Seyirci kirpiler arasında bir uğultu yayılmış.

 Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar!

 Sonunda Beyaz Kirpi'nin dışında hepsinin ümitle-
ri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama Beyaz Kirpi, 
büyük bir gayret göstererek ve mücadele ederek 
dikenli yollu tepeye çıkmayı başarmış."

 Parçanın ana fikri  ile aşağıdakilerin hangisi 
arasında bir ilişki kurulabilir?

 A) Parayı veren düdüğü çalar.

 B) Kuldan hareket, Mevla'dan bereket.

 C) İyilik eden iyilik bulur.

 D) El eli yıkar, iki el de yüzü.

3. 

Tevekkül ne demektir?

Örnek vererek aç›klay›n›z.

 Tabloda yazan soruyu hangi öğrenci doğru 
cevaplandırmıştır?

 

Güvenmek anlamına gelir. Elimizden 

geleni yapıp Allah’a güvenmektir.

Bakmak anlamına gelir. Allah’ın ya- 

rattıklarına ibret nazarıyla bakmaktır.

Çalışmak anlamına gelir. Bugün 

ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeye-

cekmiş gibi dünya için çalışmaktır.

İbadet etmek anlamına gelir. Farz 

olan ibadetleri yerine getirmektir.

B)

A)

D)

C)

4. 
Kur’an-ı Kerim’de “Kim Allah’ın yasaklarından 

sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu 

ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a 

dayanırsa o, ona yeter.” buyurulmuştur.

 Öğretmenin belirttiği bu ayette;

 I.  Allah'a güvenmek (Tevekkül),

 II. Günahlardan kaçınmak

 III. Hoşgörülü olmak

 durumlarından hangilerinin önemi vurgulan-
maktadır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II

 C) Yalnız III D) I ve II
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5. 
Tarlamı sürdüm, tohumumu ektim, 

sulamamı yaptım. Gerisini Allah’a 

bıraktım.

 Serdar dedenin anlattıkları aşağıdaki kavram-
lardan hangisine örnek olarak gösterilebilir?

 A) Kadere B) Kazayı

 C) Tevekküle D) Kısmete

6. Peygamberimizle görüşmeye gelen birisi, söz 
esnasında deveyle geldiğini söyleyince, 
Peygamberimiz devesini nereye koyduğunu so-
rar. O da, Allah'a tevekkül ettim der. Bunun üze-
rine Peygamberimiz, "Deveni iyi bağla da öyle 
tevekkül et." buyurur.

 (Tirmizi, Kıyame, 60)

 Bu hadise göre, aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

 A) Görüşmeye gelen kişi tevekkülünü yapmamış-
tır.

 B) Tevekkül özgürlük anlamına da gelir.

 C) Kazanın meydana gelmesi irade, akıl, sorum-
luluk ve tevekkülle olur.

 D) Peygamberimiz tevekkülde, sorumlu olmayı 
şart koşmuştur.

7. 

3. Öğrencinin sınava gerekli hazırlığı yaptıktan 

sonra sınav sabahı konu tekrarı yapması

2. Müteahhitlerin binalarda kalın demirler 

kullanması

1. İnşaat işçisinin kalıpları sağlam yapması

4. Minibüs şoförünün emniyet şeridine girmesi

 Numaralandırılarak verilenlerin hangisinde te-
vekkül yapılmamıştır?

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

8. 
Hz. Ömer, bir gün bir toplulukla karşılaşır. 

Yanlarına yaklaşır ve onlara sorar. “Sizler kim- 

siniz, ne iş yaparsınız.” “Bizler Allah’a tevekkül 

eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah 

her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi 

ibadetle geçiririz.” Bu sözlere çok kızan Hz. 

Ömer “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, 

başkasının sırtından geçinen asalak (müteekkil) 

insanlarsınız. Gerçek mütevekkil tohumunu 

tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip 

dayanan kimsedir.” der ve onları uyarır.

Yukar›daki olayla ilgili düşüncelerinizi arka- 

daşlar›n›zla paylaş›n›z.

Topluluktakiler tevekkülü yanlış yorumla-

mışlardır.

Zamanını ibadetle geçiren insanlar tam 

tevekkül yapmış olurlar.

Serdar

Yusuf

 Öğrencilerin yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

 A) Yalnız Serdar'ın yorumu doğrudur.

 B) Yalnız Yusuf'un yorumu doğrudur.

 C) Her iki öğrencinin yorumu da doğrudur.

 D) Her iki öğrencinin yorumu da yanlıştır.
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

Kaderle İlgili Kavramlar; Tevekkül, Başarı, Başarısızlık - 2
TEST 10

1. 
İnsan olması istediği bir iş için elinden gelen 
gayreti gösterdikten sonra, bu işin sonucunun 
hakkında hayırlı olması için Yüce Allah’a dua 
etmeli ve O’na güvenmelidir.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

 
Sabır

TevekkülBaşarı

ÖmürA) B)

C) D)

2. İnsan, iradesini doğru kullanıp güzel bir niyetle 
güzel işler yapmaya yönelirse Allah ona başarı 
verir.  İnsan bir işi için elinden gelen gerekli çaba-
yı gösterip çalışmalıdır. Başarı çalışmadan ken-
diliğinden gelen bir şey değildir. Yüce Allah, insa-
nın bir şey elde etmesini kendi çalışma ve 
gayretine bağlamıştır.

 Verilen cümleyi aşağıdaki ayetlerden hangisi 
destekler niteliktedir?

 A) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörünge-
de) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın 
takdiridir.’’ (Yasin suresi, 38. ayet) 

 B) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler 
için ibretler vardır.” (Câsiye suresi, 4. ayet) 

 C) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm suresi, 39. ayet)

 D) “Hiç kimse yok ki ölümü Allah’ın elinde olmasın. 
(Ölüm) belli bir süreye göre yazılmıştır...” (Al-
i İmran suresi, 145. ayet)

3. 

1. “Kim Allah(ın yasaklarından) sakınırsa 
(Allah) ona bir (çıkış) yolu gösterir. Ve onu 
ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a 
güvenirse Allah ona yeter.” (Talak suresi, 
2-3. ayetler)

2. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için 
sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. 
Sonunda bize geleceksiniz.” (Enbiyâ sure-
si, 35. ayet)

3. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güve-
nip dayan.” (Furkan suresi, 58. ayet) 

4. “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine 
dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran 
suresi, 159. Ayet)

 

 Yukarıdaki verilen ayetlerden hangisi konusu 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

 A) 1  B) 2

 C) 3  D) 4

4. Peygamberimiz yaşadığı birçok olayda Yüce 
Allah’a gerektiği gibi tevekkül etmiştir. O tevek-
külle ilgili önce üzerine düşenleri yapmış ve 
Allah’a güvenmiştir.

 Aşağıdaki örneklerden hangisi bu duruma ka-
nıt oluşturur?

 A) Torunları Hasan ve Hüseyin’i dizlerine alarak 
sevmesi

 B) Hurma ağaçlarını taşlayan çocuğu nazikçe 
uyarması

 C) Medine ilk iş olarak bir mescit inşa ettirmesi

 D) Hendek Savaşında sahabeden Selman-ı 
Farisi’nin teklifi üzerine, Medine’nin etrafına 
hendek kazdırması
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5. Bir kimse hedeflerine ulaşmak ve bu yolda başa-
rılı olmak için çalışmak zorundadır. Emek harca-
madan istediklerimizi elde etmeyi istemek doğru 
bir tutum değildir. Örneğin bir öğrencinin başarılı 
olması için, derslerine düzenli olarak gitmesi, 
derslerini derste anlayarak dinlemesi, evde de 
tekrar edip, düzenli olarak ders çalışması gerek-
mektedir.

 Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) Ecel ve ömür

 B) Varlıkların sonlu oluşu

 C) Emek ve rızık

 D) Çalışma ve başarı

6. 

İnsan başarılı olmak istiyorsa çalışıp üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.

İnsan sadece dua ederek 
hedefine ulaşabilir.

İslam dinine göre yalnızca 
Allah’a tevekkül edilir.

D

I II III IV

Y

D Y

D Y

 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yan-
lış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıda-
ki rakamlardan hangisine ulaşılır? 

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

7. I.  İnsanın başarılı veya başarısız olması kendi 
gayretine bağlı mıdır?

 II.  Tevekkül bir işin olması için gerekeni yaptıktan 
sonra işin sonucunu Allah’a bırakmak mıdır?

 III.  Emek bir hedefe ulaşmak için gösterilen ça-
baya mı denir?

 IV.  İnsan ömrünün son bulup ölüm zamanının 
gelmesine “başarı” mı denir?

 Yukarıdaki sorulardan her bir doğru cevap 25 puan 
değerindedir.

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdi-
ğine göre toplam kaç puan almıştır?

 A) 100  B) 75

 C) 50   D) 25

8. Atasözleri

“Danışan dağları aşmış, 
danışmayan düz yolda 
şaşmış.”

“Tarlada başı pişenin, sofrada 
aşı pişer.”

“Eşeğini sağlam kazığa bağla, 
sonra da Allah’a ısmarla.”

Kavramlar

Tevekkül

Çalışma

İstişare

Ömür

 Tabloda atasözleri ve bunların konusu olan kav-
ramlar eşleştirilecektir.

 Buna göre bu eşleştirme yapıldığında hangi 
kavram açıkta kalır?

 A) Tevekkül

 B) Çalışma

 C) İstişare

 D) Ömür
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Musa ve Ayete'l-Kürsi - 1
TEST 11

1. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kay- 
yum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Gök- 
lerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni ol- 
madan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, 
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hep- 
sini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz 
kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözet- 
mek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük 
olan yalnızca odur.

 Yukarıda anlamı verilen sure veya ayet aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) Fatiha Suresi

 B) Ettehıyyatü Duası

 C) Ayete’l-Kürsi

 D) Kunut Duaları

2. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

O’nun dengi ve benzeri hiçbir şey yoktur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.

Bütün varlığın idaresini yürütendir.

 Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuk-
taki ifade Ayete’l-Kürsi’nin anlamı içerisinde 
yer almaz? 

 A) Yeşil

 B) Mor

 C) Mavi

 D) Pembe

3. 

 Bakara suresinin 255. ayetidir.

Kur’an-ı Kerim’in sonunda bulunan kısa surelerden-
dir.

Tek bir ayetten oluşmaktadır.

Bu ayette, Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz
kudretinden bahsedilmektedir.

 

 Ayete’l-Kürsi ile ilgili tabloda verilen bilgilerden 
doğru olanlar yeşile boyanacaktır.

 Buna göre kaç satır yeşile boyanmalıdır?

 A) 1  B) 2

 C) 3  D) 4

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’nın şahit 
olduğu mucizelerinden birisidir?

 

Nemrut’un 
ateşinde günlerce 
kaldığı halde 
yanmaması

A) Kızıldeniz’in 
ortasında 
geçecekleri bir yol 
oluşması

B)

Kendisine cennet 
ve cehennemin 
gösterilmesi

C) Güneş’in ve Ay’ın 
ortadan ikiye 
ayrılması

D)
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5. I.  Hz. Musa kendisine Tevrat ilahi kitabının ve-
rildiği peygamber midir?

 II. Babası Hz. Yakup mudur?

 III. Harun isminde kendisi de peygamber olan bir 
kardeşi var mıdır?

 IV.  Hz. Musa Hristiyanlara gönderilen peygamber 
midir?

 Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Taha’ya yukarıdaki 
“Hz. Musa ile ilgili” soruları sorarak sözlü yapmak-
tadır. Taha her bir doğru cevabından 25 puan ala-
caktır. 

 Buna göre Taha, yukarıdaki soruların tümüne 
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam 
kaç puan almıştır?

 A) 100  B) 75

 C) 50   D) 25

6. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsinin oku-
nuşu içerisinde bulunmaz?

 A) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

 B) fesalli li Rabbike venhar

 C) lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard

 D) ve hüvel aliyyül azîm

7. I.  Ayete’l-Kürsi’de Yüce Allah’ın bütün varlığın 
idaresini yürüttüğünden bahsedilir.

 II. Bakara Suresinin 105. ayetidir.

 III. Ayete’l-Kürsi camilerde namazdan sonra tes-
hibatta da okunur.

 Ayete’l-Kürsiyle ilgili olarak yukarıdaki ifadel-
erden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I

 B) Yalnız II

 C) I ve III

 D) I, II ve III

8. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima 
diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini 
yürüten (kay- yum)dir. Onu ne uyuklama 
tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda 
şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının 
önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini 
bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından 
başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. 
Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. 
Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.

 Ayete’l-Kürsi anlamında aşağıdakilerden han-
gisinden söz edilmemiştir?

 A) Yüce Allah’ın kullarının her şeyini bildiği

 B) Peygamberlere tabi olmayanları Yüce Allah’ın 
cezalandırıldığı

 C) Yüce Allah’ın bütün varlığın idaresini yürüttüğü

 D) Yüce Allah’ın göklerin ve yerin sahibi olduğu

9. Ayete’l-Kürsi’nin okunuşu içindeki ilk ve son 
kelimeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiş-
tir? 

 

İlk Kelime Son Kelime

A) Kul venhar

B) Allahü ehad

C) Allahü ebter

D) Allahü azîm
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1. ÜNİTE

➤ KADER İNANCI

Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Musa ve Ayete'l-Kürsi - 2
TEST 12

1. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kay-
yum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Gök-
lerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olma-
dan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, 
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hep-
sini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz 
kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözet-
mek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük 
olan yalnızca odur. 

(Bakara suresi, 255. ayet)

 Ayete’l-Kürsi’de aşağıdakilerden hangisinden 
bahsedilmemiştir?

 A) Yüce Allah’tan başka ilah olmadığından

 B) Yüce Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat ede-
meyeceğinden

 C) Allah’ın her şeyi yoktan var ettiğinden

 D) Allah’ın daima diri olduğundan

2.  I. men zellezî yeşfeu indehû

 II. lâ te’huzühû sinetün velâ nevm

 III. innel insâne le fî husr

 IV. ve lâ yeûdühû hifzuhümâ

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadeler-
den hangisi Ayete’l-Kürsinin okunuşu içinde 
yer almaz?

 A) I  B) II

 C) III  D) IV

3. 

D Y

Ayete’l- Kürsi Bakara suresinin 
içinde bir ayettir. ✓

Sadece namazlarda okunur. ✓
Ayette, Yüce Allah’ın bazı özellik-
lerinden bahsedilir. ✓

Beş ayetten meydana gelmiştir. ✓
 

 Yukarıdaki tablodaki Ayete’l-Kürsi ile ilgili bil-
gilere göre hangi renk satırda yanlış işaretleme 
yapılmıştır? 

 A) Yeşil

 B) Sarı

 C) Mavi

 D) Mor

4. 
İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için 
bu ayete “Ayete’l-Kürsi” 
denilmiştir.

Bu ayette kıyametin ne zaman 
kopacağından haber verilir.

 Tabloda yer alan Ayete’l-Kürsi ile ilgili bilgilerden 
doğru olanların karşısına ‘’✓’’ yanlış olanların 
karşısına ise ‘’X’’ işareti konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme 
hangi seçenekte verilmiştir?

A)

X

X X

X

B) C) D)
44

4 4
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5. Bütün kâinatı yöneten olduğu

Asla uyumadığı

İnsanı diğer canlılardan üstün yarattığı

Göklerin ve yerin sahibi olduğu

 

 Tablodakilerden hangi renkteki kutucuktaki 
ifade, Ayete’l-Kürsi’de bahsedilen Yüce Allah’ın 
özelliklerinden birisi değildir?

 A) Sarı

 B) Pembe

 C) Yeşil

 D) Mavi

6. Aşağıdaki sorulardan her biri 25 puan değerinde-
dir.

   I.  Ayete’l-Kürsi sadece namazlarda mı okunur?

  II.  Hz. Musa Kur’an’da kıssası olan peygamber-
lerden midir?

 III.  Hz. Musa büyük bir balık tarafından yutulduğu 
halde ölmeden kurtulan peygamber midir?

 IV.  Ayete’l-Kürsi’de namazın nasıl kılınacağından 
söz edilir mi?

 Levent, yukarıdaki soruların tümüne “Hayır” 
diyerek cevap verdiğine göre toplam kaç puan 
almıştır?

 A) 100 B) 75

 C) 50  D) 25

7. 

?

Sait, Hz. Musa hakkında bilgi verir 
misin?

 8/A sınıfı öğrencilerinden Sait, öğretmenin sor-
duğu soruya aşağıdaki hangi cevabı verirse 
yanlış bir cevap vermiş olur?

 A) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir.

 B) Kendisine Tevrat’ın verildiği peygamberdir.

 C) Firavun ve askerleri tarafından büyük bir ateşe 
atılarak şehit edilmiştir.

 D) Kral Firavun’un sarayında büyümüştür.

8. Zalim Kral Firavun saltanatı sırasında İsrailo-
ğullarına çok kötü eziyetlerde bulundu; onları köle 
yaptı, en çirkin ve adî işlerde çalıştırdı. Yüce Allah, 
İsrailoğullarını bu sıkıntıdan, Firavun’un kötülü-
ğünden, zulüm ve taşkınlıklarından kurtarmak için 
Hz. Musa (a.s.)'yı gönderdi.

 Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

 A) Yüce Allah İsrailoğullarını Firavunun şerrinden 
kurtarmak istemiştir.

 B) Firavun İsrailoğullarını köle olarak çalıştırmış-
tır.

 C) Firavun ve ordusu Kızıldeniz’in içinde boğula-
rak cezalanırılmıştır.

 D) Yüce Allah Hz. Musa’yı peygamber olarak 
görevlendirmiştir.
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İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem - 1
2. ÜNİTE

TEST 13

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1. 
“Komşu komşunun külüne 

muhtaçtır.”

Yukar›daki atasözü neyi 

anlatmaktad›r?

Yardımlaşmayı anlatmaktadır.

Dayanışmayı anlatmaktadır.

Hasan

Bünyamin

 Öğrencilerin yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

	 A)	 Yalnız	Hasan'ın	yorumu	doğrudur.

	 B)	 Yalnız	Bünyamin'in	yorumu	doğrudur.

	 C)	 Her	iki	öğrencinin	yorumu	da	doğrudur.

	 D)	 Her	iki	öğrencinin	yorumu	da	yanlıştır.

2. İslam	 dini	 paylaşma	 ve	 yardımlaşmaya	 büyük	
önem	vermektedir.	Yaratan	ve	yaşatan	Allah,	in-
sana	birçok	nimet	vermiştir.	İnsan	da	bunların	bir	
bölümünü	yoksullarla	paylaşarak	onların	sıkıntı-
larını	gidermelidir.

 Buna göre, İslam dininin öğütlerine uyup yar-
dımlaşma ve dayanışmaya önem verilmesinin, 
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu 
ileri sürülemez?

	 A)	 Toplumsal	huzur	ve	mutluluğun	sağlanması

	 B)	 Birlik	ve	beraberliğin	güçlenmesi

	 C)	 Toplumdaki	ekonomik	ve	sosyal	dengesizlik-
lerin	artması

	 D)	 Topluma	sevgi	ve	kardeşlik	duygularının	ege-
men	olması

3. 

İnsanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve 

makamlarına göre davranılmaması

?

İnsan hayatına 

değer verilmesi

Kadınlara ve kız

çocuklarına değer

verilmesi

Yaşlı, hasta, yetim

ve fakirlere

yardım edilmesi

 Diyagramda özellikleri verilen ayet veya hadis 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 "Sizin	en	hayırlınız	insanlara	faydalı	olanınız-
dır."

	 B)	 "Yiyiniz,	içiniz;	fakat	israf	etmeyiniz.	Şüphesiz	
Allah	israf	edenleri	sevmez."

	 C)	 "Haccı	da	umreyi	de	Allah	için	tamamlayın."

	 D)	 "Kim	 imkânı	olduğu	hâlde	kurban	kesmezse	
bizim	mescidimize	yaklaşmasın."

4. Yardımlaşma ve paylaşmanın yararları arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 A)	 Toplumsal	dayanışmaya	katkı	sağlar.

	 B)	 Zengin	ile	yoksul	arasında	sevgi	bağı	oluşur.

	 C)	 Toplumda	güven	ortamı	oluşur.

	 D)	 Sevgi,	 dayanışma	 ve	 sorumluluk	 duyguları	
azalır.



D
İN

 K
Ü

LT
Ü

RÜ
 v

e 
A

H
LA

K
 B

İL
G

İS
İ

SNF8-T13

5. 

Yardımlaşma çok yönlü olabilir.

Yardımlaşmayı seven insan ibadet 

etmiş olur.

Yardımlaşma topluma yarar sağlar.
Ahmet

Melis

Mehmet

Merve

Yardımlaşma sadece dinî bayram-

larda yapılır.

	 Merve,	Melis,	Mehmet	ve	Ahmet	yardımlaşma	ve	
dayanışma	 ile	 ilgili	 aralarında	 konuşmaktadır.	
Fakat	bunlardan	biri	yanlış	yorum	yapmıştır.

 Buna göre, yanlış yorum yapan kimdir?

	 A)	Melis	 B)	Merve

	 C)	Mehmet	 D)	Ahmet

6.	 "Onların	(zenginlerin)	mallarında,	muhtaç	ve	yok-
sullar	için	bir	hak	vardır.

 (Zariyât	suresi,	19.	ayet.)

 Verilen ayette, aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

	 A)	Duyarlılık	 B)	Hoşgörü

	 C)	Çalışma	 D)	Sabır

7. "Ey	 iman	 edenler!	 Kazandıklarınızın	 iyilerinden	
ve	 rızık	 olarak	 yerden	 size	 çıkardıklarımızdan	
hayra	harcayın.	Size	verilse,	gözünüzü	yumma-
dan	almayacağınız	kötü	malı,	hayır	diye	vermeye	
kalkışmayın.	Biliniz	ki	Allah	zengindir,	övgüye	la-
yıktır."

 Verilen ayette aşağıdaki hangi ibadetin öne-
minden bahsedilmektedir?

	 A)	 Namaz	kılmak

	 B)	 Zekât	vermek

	 C)	 Oruç	tutmak

	 D)	 Hacca	gitmek

8. "...Kim	Müslüman	kardeşine	yardım	eder	ve	onun	
ihtiyacını	 karşılarsa	 Allah	 da	 ona	 yardım	 eder.	
Kim	Müslüman'ın	bir	sıkıntısını	giderirse	Allah	da	
kıyamet	gününde	onun	sıkıntılarından	birini	gide-
rir."

 Peygamber Efendimizin bu hadisi, İslam dini-
nin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi 
gösterir?

	 A)	 İbadet	etmeye

	 B)	 Başkalarının	inançlarına	hoşgörülü	olmaya

	 C)	 Paylaşma	ve	yardımlaşmaya

	 D)	 Başkalarına	zarar	vermemeye

9.	 Bir	 öğrenci	 aşağıdaki	 bilgileri	 okuyor.	 Okunan	
bilgi	doğru	ise	"J"	işaretini,	yanlış	ise	"L"	işare-
tini	çiziyor.

1.
Dinimiz,	insanları	paylaşma	ve	yardım-
laşma	konusunda	özverili	olmaya	ça-
ğırır.

2.
Ayrıca	insanlara	yardım	eden,	onların	
sıkıntılarını	gideren	kimselere	Allah'ın	
yardım	edeceği	bildirilmiştir.

 Buna göre, bu öğrenci sırasıyla hangi işaretle-
ri çizer?

 A) J ve	J B) L ve	L
 C) J ve	L  D) L ve	J
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İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem - 2
2. ÜNİTE

TEST 14

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bir yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?

 

C)

Veren eli
herkes öper.

D)

Ayağını
yorganına 
göre uzat.

A)

İyilik eden
iyilik bulur.

B)

Verirsen doyur, 
vurursan 

duyur.

2. 
Paylaşma ve dayanışma hangi duygu ve davra-
nışların oluşmasını engeller?

Hoşgörü

Kıskançlık

Aç gözlülük Bencillik

Atakan

BuseAyla

Berk

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, öğretmenin 
sorusuna yanlış cevap vermiştir?

 A) Atakan B) Berk

 C) Ayla D) Buse

3. Yardımlaşma ve paylaşmanın katkıları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Toplumsal	dayanışma	sağlanır.

	 B)	 Toplumsal	barış	ve	huzur	sağlanır.

	 C)	 Toplumsal	sınıf	farklılıkları	ortaya	çıkar.

	 D)	 Kişiler	arasında	sevgi	bağı	kurulur.

4. 

4. Yardımlaşmak Manevi ihtiyaç

3. Giyinmek Temel ihtiyaç

2. Beslenmek Manevi ihtiyaç

1. Barınmak Temel ihtiyaç

 Yukarıdaki eşleştirme tablosunun hangi bölü-
münde yanlışlık yapılmıştır?

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

5.	 Bir	 öğrenci	 aşağıdaki	 bilgileri	 okuyor.	 Okunan	
bilgi	doğru	ise	"J"	işaretini,	yanlış	ise	"L"	işare-
tini	çiziyor.

1.
İnsanlar,	maddi	yönden	olduğu	kadar	
manevi	yönden	de	başkalarına	ihtiyaç	
duyarlar.

2.

İnsanlar	 sevinçlerini,	 üzüntülerini,	 sı-
kıntılarını	 bir	 başkasıyla	 paylaşmak	
isterler.	İyi	ve	kötü	günlerinde	dostları-
nın	yanlarında	olmalarını	beklerler.

 Buna göre, bu öğrenci sırasıyla hangi işaretle-
ri çizer?

 A) J ve	J B) L ve	L
 C) L ve	J  D) J ve	L
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6.	 “Takva	 sahipleri	 (sorumluluklarının	 bilincinde	
olanlar),	bollukta	da	darlıkta	da	Allah	için	harcar-
lar.	Öfkelerini	yutarlar.	 İnsanları	affederler.	Allah	
da	güzel	davranışta	bulunanları	sever.”

 Bu ayette;

	 I.		 Paylaşma	ve	yardımlaşma,

	 II.	 Merhamet	gösterme,

	 III.	 İyi	ahlaklı	olma

 gibi durumlardan hangilerinin önemi vurgulan-
maktadır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

7. Peygamberimiz buyuruyor ki;

 ✔ “Müminler	 birbirlerine	 merhamet	 etmekte,	
birbirlerini	sevmekte	ve	birbirlerini	korumakta	
bir	vücudun	organları	gibidir.	Vücudun	herhan-
gi	 bir	 organı	 hastalandığında,	 bütün	 vücut	
bundan	rahatsız	olur.	Aynı	şekilde	bir	mümin	
de	sıkıntı	içinde	bulunduğunda,	diğer	mümin-
ler	 onun	 sıkıntısını,	 derdini	 ve	 üzüntüsünü	
paylaşırlar.”	

 ✔  “Yetimin	başını	okşa,	yoksulu	doyur.”

 Buna göre Peygamberimiz;

 ▲	 Bireyleri	bir	bütünün	parçalarına	benzetmiştir.

 l	 Şevkati	önemli	görmüştür.

 ■	 Toplumun	dayanışmasını	önemli	görmüştür.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) ▲ ve	l B) ▲ ve	■

 C) l ve	■ D) ▲,	l ve	■

8. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi paylaşma 
ve yardımlaşma ile ilgili değildir?

	 A)	 "Onların	 (zenginlerin)	mallarında,	muhtaç	ve	
yoksullar	için	bir	hak	vardır."

(Zâriyât	suresi,	19.	ayet.)

	 B)	 "...	 Yeryüzüne	 dağılın	 ve	 Allah'ın	 lütfundan	
nasibinizi	arayın..."

(Cum'a	suresi,	10.	ayet.)

	 C)	 "Onlar,kendi	canları	çekmesine	rağmen	yeme-
ği	yoksula,	yetime	ve	esire	yedirirler."

(İnsan	suresi,	8.	ayet.)

	 D)	 "De	 ki:	 ...	 Harcadığınız	 her	 şey,	 ana-baba,	
yakınlar,	öksüzler,	yoksullar	ve	yolda	kalmış	
kişiler	 içindir.	 Allah	 yapacağınız	 her	 hayrı	
(iyiliği)	bilir."

(Bakara	suresi,	215.	ayet.)

9. Aşağıda,	öğrencilerin	birbirlerine	karşılıklı	sorduğu	
sorular	verilmiştir.

 Hangi seçenekteki öğrenci, arkadaşının sor-
muş olduğu soruya yanlış cevap vermiştir?

   A)

B)

C)

D)

Ülkemizde ihtiyaç 
sahiplerine devlet 
yardım eder mi?

Bir toplumun kalkına-
bilmesinde duyarlılık 
önemli midir?

Etkin yurttaş vergi 
verir mi?

Sivil toplum kuruluş-
ları sosyal sorunları 
artırır mı?

Evet.

Evet.

Evet.

Evet.
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Zekât ve Sadaka İbadeti - 1
2. ÜNİTE

TEST 15

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1. “Zekât verilen mal budanan ağaç gibidir. Budan-
dıkça daha gürleşir ve fazla meyve verir.”

 Buna göre;

 I.  Zekât verene Allah kat kat fazlasını verir. 

 II  Zekât, toplumsal yardımlaşmaya katkıda bu-
lunur. 

 III. Zekât, malın bereketlenmesini ve çoğalmasını 
sağlar. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III

 C) I ve III D) II ve III

2. 1     Annemize

2     Babamıza

3     Torunlarımıza

4      Çocuklarımıza

5     Halamıza

6     Teyzemize

    
     

 Zekât, numaralandırılarak verilenlerden han-
gilerine verilebilir?

 A) 1 ve 2 B) 1, 2 ve 3

 C) 3 ve 4 D) 5 ve 6

3. Peygamberimiz; “Veren el, alan elden daha ha-
yırlıdır.” buyurmuştur.

 Peygamberimizin bu hadisiyle;

 I.  Zekât vermek,

 II. Hacca gitmek,

 III. Namaz kılmak

 gibi ibadetlerden hangilerinin önemini vurgu-
ladığı söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II

 C) Yalnız III D) I, II ve III

4. Zekât, zenginlerin mallarının bir bölümünü fakir-
lere vermesidir.

 Buna göre;

 I.  Toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesi,

 II. Sosyal dayanışmanın artması,

 III. Barış ve kardeşliğin güçlenmesi

 durumlarından hangilerinin, zekâtın yararları 
arasında olduğu ileri sürülebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) I ve III D) I, II ve III

5. Kur’an-ı Kerim’de; 

 “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açık-
tan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice 
verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah 
da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yap-
makta olduklarınızı bilir.” buyurulmuştur.

 Yukarıdaki ayete bakılarak;

 I.  Yoksullara yapılan yardımların Allah tarafından 
bilindiği,

 II. Zekât ve diğer yardımların gösterişten uzak 
olarak, mümkünse gizlice verilmesinin daha 
uygun olduğu,

 III. Zekâtın ve diğer yardımların kişilerin onurunu 
zedelemeden yapılması gerektiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 

 A) Yalnız II B) I ve III

 C) II ve III D) I, II ve III
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6. Dinimiz, insanları paylaşma ve yardımlaşma ko-
nusunda özverili olmaya çağırır. Kur'an'da bu 
konuyla şöyle buyrulur: "Onlar, kendi canları 
çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve 
esire yedirirler." (İnsan suresi, 8. ayet.) Ayrıca 
insanlara yardım eden, onların sıkıntılarını gide-
ren kimselere Allah'ın yardım edeceği bildirilmiş-
tir. Böylece insanlar arasında yardımlaşma ve 
dayanışma teşvik edilmiştir.

 Aşağıdaki ibadetlerden hangisi, İslam dininin 
paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemin bir 
göstergesidir?

 A) Namaz B) Oruç

 C) Zekât D) Hac

7. 

Annesine

Babasına Büyük-
annesine

Torunlarına..............

EşineÇocuklarına 

Arı peteğinin boş bırakılan yerine aşağıdakiler-
den hangisi yazılabilir?

 

Bir Müslüman Kimlere Zekât Verebilir?

Bir Müslaman Kimlere Zekât Veremez?

Bir Müslüman Kimlere Sadaka Verebi-
lir?

A)

C)

D)

B)

Bir Müslüman Kimlere Bakmakla Yüküm-
lü Değildir?

8. 

Benim 500 gr altınım var. Ancak ne 

kadar zekât vereceğimi hesaplaya-

mıyorum.

 Buna göre Ayşe Hanım, kaç gram değerinde 
zekât vermelidir?

 A) 5 gr B) 7,5 gr

 C) 10 gr D) 12,5 gr

9. İslam dininin emirlerinden biri olan zekâtın ama- 
cını, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış 
açıklamıştır? 

 

A)

B)

C)

D)
Toplumsal dayanışmanın gerçeleş-

mesine katkıda bulunmak

Yoksul ve zengin arasında güçlü bir 

köprü oluşturmak

İhtiyacı olanlara yardım edilmesini 

sağlamak

Halkın devlete olan bağlılığını ar- 

tırmak
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Zekât ve Sadaka İbadeti - 2
2. ÜNİTE

TEST 16

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1.   Rümeysa Öğretmen: Arkadaşlar! “Dinen 
zengin sayılar Müslümanların mallarının 

belli bir bölümünü yılda bir kez 
ihtiyaç sahiplerine vererek 

yerine getirdikleri farz 
olan ibadet 

hangisidir?

 Öğretmen Rümeysa Hanımın sorusuna aşağı-
daki öğrencilerden hangisi doğru cevap ver-
miştir?

 

A) B)

C) D)

Sadaka

Kurban

Zekât

İnfak

2. Aşağıdakilerden hangisi zekât için doğru bir 
ifade değildir?

 A)  Sadece mal ile yapılan bir ibadettir.

 B) Yılda bir kez verilir.

 C) Verenin sağlıklı olma şartı vardır.

 D) Yardımlaşma ve paylaşma ibadetidir.

3. “Gözleri 
görmeyene rehberlik 

etmen bir sadakadır. Sağır ve dilsi-
ze anlayacakları bir şekilde anlatman, ihti-

yacını gidermesi için ona rehberlik etmen sada-
kadır. Derman arayan dertliye yardım için 
koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen 
sadakadır. Konuşmakta güçlük 

çekenin meramını ifade edivermen 
bir sadakadır...” 

(Hadis-i şerif)

 Buna göre bu hadis-i şerifle ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?

 A) Sadaka vermek için dinen belirlenmiş belli bir 
zenginliğin olması gerekir.

 B) Zekât yılda bir kez verilir.

 C) Sadaka maddi şeylerle sınırlı değildir manevi 
olarak da yapılabilir.

 D) Zekât sadece malla yapılan bir ibadettir.

4. 

Zekât Ücret

Sadaka Maaş

 Yukarıdaki tabloda hangi renkteki kavram, bir 
kişinin Allah rızası için yaptığı her türlü yardım 
ve iyiliğe denir?

 A) Yeşil B) Sarı

 C) Pembe D) Mavi
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5. 
Çoğalma

Artma

Arınma

Bereket

 Kutucuklarda verilen anlamlara gelen ibadet 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Namaz B) Oruç

 C) Hac D) Zekât

6.  Altın, gümüş, para

  Toprak ürünleri

  Ticaret malları

  Koyun, keçi

 Yukarıda sembollendirilerek verilenlerden han-
gisinin zekât verilme oranı diğerlerinden fark-
lıdır? 

 A)   B)  C)  D) 

7. 

Sadaka Zekât

I. Yılda bir kez verilir Yılda birçok kez 
verilebilir.

II. Maddi yardımla 
sınırlı değildir.

Sadece mal ile 
yapılan bir ibadettir.

III. Verilişinde belli bir 
miktar yoktur.

Verilişinde belli bir 
oranı vardır.

IV. Sadaka yapmak 
için zengin olmak 
gerekmez.

Zekât verebilmek 
için zengin olma 
şartı vardır.

 Sadaka ve zekât ibadetiyle ilgili hangi satırda 
yanlış bilgi verilmiştir?

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

8. 
Metin: “Zekât farz bir ibadet olduğu 
için verirken niyet edilmelidir.”

Buse: “Sadaka ibadetini yapmak 
için çok zengin olmak gerekir.”

Zeynep: “Zekât verenler sadaka ve-
remez.”

 Yukarıda 8. sınıf öğrencileri yazılı öncesi kendi 
aralarında ders çalışmaktadır.

 Buna göre bu öğrencilerden hangisinin verdiği 
bilgi yanlıştır?

 A) Yalnız Metin

 B) Yalnız Buse

 C) Yalnız Zeynep

 D) Buse ve Zeynep

9. 

Sadaka Fitre

Namaz Zekât

 Yukarıda sembollerle verilen ibadetlerden han-
gisinin toplumsal yardımlaşma ve dayanışma-
ya katkısı diğerlerine göre daha azdır?

 A)  B) 

 C)  D) 
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Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
2. ÜNİTE

TEST 17

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1. Sadakanın zekâttan 
farkları

? ? ?

 Şemada “?” İşaretli yerlere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez?

 A) Maddi yardımla sınırlı olmaması

 B) Yılda birçok kez yapılabilmesi

 C) Farz bir ibadet olması

 D) Yapılması için zengin olma şartı aranmaması

2.

D Y

Zekât, Yüce Allah’ın kendisine veri-
len mal nimetine karşı bir şükürdür.

Sadaka veren her Müslüman zekât 
da vermelidir.

Zekât, insandaki cimrilik ve bencillik 
gibi duyguları yok eder.

 Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre “zekât 
ve sadaka” konusuyla ilgili doğru-yanlış sıra-
laması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) D-Y-D B) D-Y-Y

C) Y-D-Y D) D-D-Y

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hacer 
Hanım 8/A sınıfında zekâtın bireysel ve top-
lumsal faydaları konusunu anlatmaktadır.

 Hacer Hanım ders sonunda öğrencilerine bu ko-
nuda örnekler vermelerini istemiştir. Öğrenciler 
şu örnekleri vermiştir: 

 Yiğit:  “Zenginler ve fakirler arasında kıs-
kançlık, kin ve düşmanlık gibi kötü 
duyguların azalmasını sağlar.”

 Kağan:  “Zengin olan kişilerin toplumda ayrı-
calıklı biri olmasını sağlar.”

 Oğuzhan:  “Kişiye ihtiyaç sahiplerinin sorunla-
rıyla ilgilenme bilinci kazandırır.”

 Yavuz:  “İnsanlar arasında dostluk ve kardeş-
lik bağlarını kuvvetlendirir, sosyal yar-
dımlaşmayı ve dayanışmayı arttırır.”

 8/A sınıfı öğrencilerden hangisi öğretmenin 
sorduğu soruyla ilgili yanlış örnek vermiştir?

 A) Yiğit B) Kağan

 C) Oğuzhan D) Yavuz

4. I.  Ergenlik çağına girmiş olmalı

 II. Müslüman olmalı

 III. Sağlıklı olmalı

 IV. Aklı yerinde olmalı

 Yukarıdakilerden hangisi zekât verebilecek ki-
şide bulunması gereken şartlardan birisi değil-
dir?

 A) I  B) II C) III D) IV
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5. 

Nisap

Fitre

Tavaf

Secde

 Yukarıdaki tabloda zekâtla ilgili olan kavram 
maviye boyandığında ortaya çıkan şekil aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

6. 8/B sınıfı öğrencisi Ayşegül’den öğretmeni din 
kültürü ve ahlak bilgisinde zekât konusunda dersi 
özetlemesini istemiştir. Ayşegül şunları söylemiş-
tir:

  I. Zekât malları ihtiyaç fazlası olmalıdır. Temel 
ihtiyaçlar (oturulan ev, araba vb.) için zekât 
verilmez.

  II. Bu yıl zekât verenin bir daha zekât vermesine 
gerek yoktur, ömürde bir defa verilir.

 III. Zekât toplumdaki zengin ve fakirler arasında-
ki gelir eşitsizliğinin önlenmesine katkı sağlar.

 IV. Zekât maddi durumun iyi olan Müslümanların 
farz olduğu için yerine getirmeleri zorunlu bir 
ibadettir.

 Buna göre Ayşegül dersi özetlerken bu söyle-
diklerinden hangisini yanlış aktarmıştır?

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

7. Aşağıdaki kişilerden hangisinin yaptığı sadaka 
kapsamında değerlendirilemez?

 A) 8/C öğrencisi Tunahan’ın okul dönüşü dolmuş-
ta yaşlı bir amcaya oturması için yerini verme-
si

 B) Berber Serkan Bey’in yanında çalıştırdığı çı-
rağına haftalığını vermesi

 C) Hakan’ın yolda rastladığı komşuları Mehmet 
amcaya selam verip hâlini hatırı sorması

 D) Meryem’in küs olan sınıf arkadaşları Gizem ve 
Betül’ü barıştırması

8.  • Yolu bilmeyen bir yabancıya yol göstermek

  • Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek

  • Borcu olan birinin borcunu ödemesi

  • Gözleri görmeyen birisinin yolda karşıya geç-
mesine yardımcı olmak

  • İnsanları kötülüklerden sakındırıp, iyiliklere 
yöneltmek

 Yukarıdakilerden kaç tanesi sadaka olan dav-
ranışlardır?

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

9. Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?

 A) Deve

 B) Ticaret malları

 C) Temel ihtiyaçlar

 D) Koyun, keçi



8.Sınıf

D
İN

 K
Ü

LT
Ü

RÜ
 v

e 
A

H
LA

K
 B

İL
G

İS
İ

Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Şuayb - Bir Sure Tanıyorum;  
Ma'un Suresi ve Anlamı

2. ÜNİTE
TEST 18

➤  ZEKÂT VE SADAKA

1. 

  •	 Medyen	 ve	 Eyke	 halkına	 gönderilen	
peygamberdir

	 	 •	 Hz.	Musa’nın	kayınbabasıdır.

	 	 •	 Kur’an-ı	Kerim’de	kıssası	bulunan	pey-
gamberlerdendir.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Hz.	Yakup	 B)	Hz.	Zekeriya

	 C)	Hz.	İsa	 D)	Hz.	Şuayb

2. Hz.	 Şuayb	 Medyen	 halkına	 gönderilen	 pey-
gamberdi.	 Medyenliler	 atalarının	 doğru	 yolunda	
ayrılmışlar	 ve	 kötü	 yollara	 sapmışlardı.	 Yüce	
Allah’a	imân	ve	ibâdet	etmeyi	bırakmışlar,	kendi	
elleriyle	 yaptıkları	 putlara	 ve	 heykellere	 tapıyor-
lardı.	Medyen,	 ticâret	 kervanlarının	gelip	geçtiği	
yollar	üzerinde	olduğundan	ticâretle	uğraşıyorlar-
dı.	Yaptıkları	 alışverişte	muhakkak	hile	 yapıyor-
lardı.	 Yol	 üstünde	 durup,	 bilhassa	 yabancı	 ve	
gariplerin	mallarını	çeşitli	hilelere	başvurarak	el-
lerinden	 alıyorlardı.	 Ayrıca	 sahip	 oldukları	 pek	
çok	nimete	şükretmeyip,	nankörlük	ediyorlardı.

 Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

	 A)	 Yüce	Allah	Medyen	halkına	Hz.	Şuayb’i		pey-
gamber	olarak	görevlendirmiş	midir?

	 B)	 Yüce	Allah	Meyden	halkını	korkunç	bir	fırtına	
ile	helak	mı	etmiştir?

	 C)	 Medyenliler	hak	yoldan	ayrılmış	mıdır?

	 D)	 Medyenliler	alışverişte	dürüst	davranmıyorlar	
mıydı?

3. 
 1. Dini (hesap gününü) yalanla-

yanı gördün mü?

 2. İşte o yetimi itip kakar.

 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

 4. Namazlarında gaflet içinde 
olanların vay hâline!

 5. Onlar gösteriş yaparlar.

 6. Ufacık bir yardıma dahi engel 
olurlar.

 

Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Ma’un	Suresi	 B)	Kureyş	Suresi

	 C)	Fil	Suresi	 D)	Kevser	Suresi

4.   

“Kur’an-ı Kerim’in 107. suresi olan 
Ma’ûn Suresi, adını son ayetinde ge-
çen ve yardım anlamına gelen 
“mâ’ûn” kelimesinden almıştır.”

Onur

“Kur’an-ı Kerim’in sonlarında bulunan 
kısa surelerdendir.”

Mehmet

 

8. sınıf öğrencileri Onur ve Mehmet’in yukarıda 
verilen Ma’un Suresiyle ilgili ifadeleri için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

    		Onur		  Mehmet

	 A)	 	 Yanlış	 	 Doğru

	 B)	 	 Doğru	 	 Doğru

	 C)	 	 Doğru	 	 Yanlış

	 D)	 	 Yanlış	  Yanlış
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5. Aşağıdaki	öğrenciler	birbirlerine	sorular	sormak-
tadır.

 Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkada-
şının sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

A)

B)

C)

D)

Hz.	Şuayb	
kızlarından	birisini	
Hz.	Musa	ile	mi	
evlendirmiştir?

Hz.	Şuayb’e	
inanmayanları	Yüce	
Allah	cezalandırmış	
mıdır?

Ma’un	Suresi	tek	
ayetten	mi	
oluşmaktadır?

Ma’un	suresi	
Kur’an’ın	son	
suresi	midir?

Hayır

Evet

Evet

Evet

6. Ma’un Suresinin Arapçasını okuyan bir kişi 
aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?

	 A)	Eraeytellezî	yükezzibü	biddîn

	 B)	Elem	tera	keyfe	feale	Rabbüke

	 C)	Velâ	yehuddu	alâ	taâmil	miskîn.

	 D)	Ellezînehum	yurâûne

7. (A)		Ma’ûn	Suresinde,	hesap	gününü	inkâr	eden,	
yoksulu	doyurmayan,	 ibadetlerini	bilinçsizce,	
gösteriş	 için	yapan	 insanlardan	bahsedilmiş-
tir.

 (B)		“Hz.	 Şuayb	 kendisine	 İncil	 kutsal	 kitabının	
verildiği	peygamberdir.”

 (C)		“Ma’un	Suresi	besmele	ile	başlamaktadır.

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan de-
ğerlendirmelerden hangileri doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.

	 II.	 (B)	yanlıştır,	(C)	doğrudur.

	 III.	 (C)	yanlıştır.

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II	 D)	I,	II	ve	III

8. 

Eraeytellezî

Yükezzibü

Ehad

mâ’ûn

 Ma’un Suresindeki ilk ve son kelimeler hangi 
renk kutucuklarda verilmiştir?

	 A)	Yeşil	ve	turuncu

	 B)	Pembe	ve	yeşil	

	 C)	Turuncu	ve	mavi	

	 D)	Yeşil	ve	mavi
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3. ÜNİTE

➤ DİN VE HAYAT

Din, Birey ve Toplum
TEST 19

1. Arkadaşlar! “Yüce Allah’ın peygamberler 
aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi 
yasalara ne denir?” 

 Öğretmen Hanım'ın sorusuna aşağıdaki öğren-
cilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

 

D)C)

B)A)
Mezhep Fikir

Din İdeoloji

2. 
Din, insanlık tarihiyle var olagelen bir ol- 
gudur. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar 
dine ilgi duymuşlardır. Tarihte din kadar de- 
vamlılık gösteren bir başka kavram bulmak 
oldukça zordur. Din en ilkel toplumdan, en 
gelişmiş toplumlara kadar hep var olmuştur. 

 

 Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Bütün	dinlerde	ibadetin	olduğu

	 B)	Dinin	insanları	doğruya	yönelttiği

	 C)	Dinin	bütün	toplumlarda	görüldüğü

	 D)	En	eski	dinin	İslamiyet	olduğu

3. I.		 Din	insanın	iyi	ve	yardımsever	bir	birey	olma-
sına	katkı	sağlar	mı?

	 II.	 Din	insanın	dünya	ve	ahirettte	mutlu	olmasını	
hedefleyen	bir	kurum	mudur?

	 III.	 Din	 insanın	 her	 türlü	 sıkıntı	 ve	 sorunlarına	
karşı	ona	dayanma	gücü	sağlar	mı?

	 IV.	Din	insanın	dünyada	daha	konforlu	bir	yaşam	
sürmesini	mi	hedefler?

	 Öğretmen	8.	sınıf	öğrencisi	Hayrunnisa’ya	yuka-
rıdaki	 soruları	 sorarak	 sözlü	 yapmaktadır.	
Hayrunnisa	 her	 bir	 doğru	 cevabından	 25	 puan	
alacaktır.	

 Buna göre Hayrunnisa, yukarıdaki soruların 
tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre 
toplam kaç puan almıştır?

	 A)	100	 	 B)	75

	 C)	50		 	 D)	25

4. Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 Öğretmeni	 Onur	
Öğretmen,	 8/B	 sınıfında	 ders	 anlatmaktadır:	
“Sürekli	 hayatı	 sorgulayan	 insan	 için	 şu	 sorular	
hayati	 sorulardır;	 Benim	 bu	 dünyadaki	 amacım	
nedir?	 Niçin	 yaratıldım?	 Beni	 yaratan	 yaratıcı	
benden	ne	istemektedir?	Ölünce	ne	olacağım?”	

	 Onur	Bey	bu	ifadeleri	dile	getirdikten	sonra	öğren-
cilerine:	“Arkadaşlar;	insan	bu	hayati	sorulara	en	
doğru	cevabı	nerde	bulur?”

 Buna göre öğretmenin sorduğu soruya aşağı-
daki öğrencilerden hangisi doğru cevap ver-
miştir? 

	 A)	Sadullah:	Felsefede

	 B)	Serkan:	Bilimde

	 C)	Ömer:	Dinde

	 D)	Emirhan:	Sanatta
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5. 

Din, insanlık tarihiyle var olagelen bir ol- 
gudur. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar 
dine ilgi duymuşlardır. Tarihte din kadar de- 
vamlılık gösteren bir başka kavram bulmak 
oldukça zordur. Din en ilkel toplumdan, en 
gelişmiş toplumlara kadar hep var olmuştur. 

(Sosyolog Max Müller)

 Sosyolog Max Müller’in bu sözünü aşağıdaki 
hadis-i şeriflerden hangisi destekler nitelikte-
dir?

	 A)	 “Güzel	ahlâka	sahip	kişi,	kendisiyle	hoş	geçi-
nilen	ve	başkalarıyla	hoş	geçinen	insandır.”

	 B)	 “Her	 çocuk,	 fıtrat	 üzere	 (inanmaya	 eğilimli	
olarak)	dünyaya	gelir.”

	 C)	 “Elinizde	bir	ağaç	fidanı	varsa	kıyamet	kopma-
ya	 başlasa	 bile	 onu	 dikecek	 vaktiniz	 olursa	
mutlaka	dikin.”

	 D)	 “Kim	ilim	öğrenmek	için	(evinden)	çıkarsa	geri	
dönünceye	kadar	Allah	yolundadır.”

6. Aşağıdakilerden hangisi dinin hedefleri arasın-
da gösterilemez?

İnsana dünya hayatında rehberlik yapar.

Kişiye toplum hayatından uzaklaşmayı öğütler.

Kişinin ahlaklı bir birey olmasını sağlar.

İnsana dünyada bulunma amacını öğretir.

A)

B)

C)

D)

7. 

D Y

Din	sosyal	hayattaki	yardımlaşma	
ve	dayanışma	değerlerini	 yerleşik	
hale	getirir.

✓

İnsana	 en	 doğru	 inancı	 öğretip,	
sapkın	inançlardan	kurtarır.

✓

İnsanı	ölümden	sonraki	hayatla	 il-
gili	yersiz	korkulardan	kurtarır.

✓

Din	 insanı	 güzel	 ve	 yararlı	 işler	
yapmaya	teşvik	eder.

✓

 Yukarıdaki tabloda dinle ilgili bilgilere göre 
hangi renk satırda yanlış işaretleme yapılmış-
tır?

	 A)	Yeşil	 	 B)	Beyaz

	 C)	Mavi	 	 D)	Mor

8. Din, toplumun gelişmesine, huzur ve barışına 
katkı sağlar.

Din, sürekli bir anlam 
arayışında olan insana en 
doğruyu gösterir.

Din, insanın güzel ahlaklı 
olmasına katkı sağlar.

D

I II III IV

Y

D Y

D Y

 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya 
yanlış olmasına göre hareket edildiğinde aşa-
ğıdaki rakamlardan hangisine ulaşılır? 

 A) I  B) II C) III D) IV
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3. ÜNİTE

➤ DİN VE HAYAT

Dinin Temel Gayesi - 1
TEST 20

1. 

Din

Akıl

Nesil

Doğa

 

 

 Yukarıdaki tabloda dinin korumayı esas aldığı 
temel değerlerden olmayan kavram maviye 
boyandığında ortaya çıkan şekil aşağıdakiler-
den hangisidir?

 

 A) B) C) D)

2. İnsanın	düşünme,	anlama	ve	kavrama	gücüdür.	
İyiyi	kötüden	ayırt	etme	yeteneğidir.	İnsanı	diğer	
canlılardan	 ayıran,	 insanı	 insan	 yapan,	 bilgiye	
ulaşmasını	sağlayan	en	temel	özelliğidir.	İnsanın	
beş	duyusu	aracılığıyla	elde	ettiği	bilgileri	değer-
lendirip	yeni,	faydalı	işler	yapmasını	sağlar.

 Yukarıdaki metinde dinin korumayı esas aldı-
ğı temel değerlerden hangisinden söz edil-
mektedir?

 A) Candan

	 B)	Akıldan

 C) Maldan

	 D)	Nesilden

3. 
I- İslam’a göre bir insanın yaptıklarından 
sorumlu olmasının temel şartı akıllı olmasıdır.

II- Kur’an-ı Kerim’de aklını doğru yönde 
kullananlar övülmektedir.

III- Sadece akıl ile bütün bilinmezlikler 
çözülebilir.

 

 Yukarıda “akıl” ile ilgili ifadeler için aşağıdaki-
lerden hangileri söylenebilir?

I- II- III-

A) Doğrudur Doğrudur Yanlıştır

B) Doğrudur Yanlıştır Yanlıştır

C) Yanlıştır Doğrudur Doğrudur

D) Doğrudur Yanlıştır Doğrudur

 

4. Allah	insanların	kabul	etmelerini	istediği	ve	razı	
olduğu	dini	apaçık	ortaya	koyarak	peygamber	ve	
ilahi	mesajlar	göndermiştir.	Sonra	da	bizleri	iste-
diğimiz	dine	inanma	ve	bağlanma	ve	o	dinin	ge-
reklerini	yapma	konusunda	serbest	bırakmıştır.

 Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakiler-
den hangisidir?

	 A)	 “Başınıza	 gelen	 herhangi	 bir	 musibet	 kendi	
ellerinizle	 işledikleriniz	 yüzündendir...”	 (Şura	
suresi,	30.	ayet)

	 B)	“Güneş	kendisi	için	belirlenen	yerde	(yörünge-
de)	akar	(döner).	İşte	bu	Aziz	ve	Âlim	Allah’ın	
takdiridir.’’	(Yasin	suresi,	38.	ayet)	

	 C)	Her	can	ölümü	 tadacaktır.	Denemek	 için	sizi	
kötü	ve	iyi	durumlarla	imtihan	ederiz.	Sonunda	
bize	geleceksiniz.”	(Enbiyâ	suresi,	35.	ayet)

	 D)	“Dinde	zorlama	yoktur.	Artık	hak	ile	batıl	iyice	
ayrılmıştır.	 Tağutu	 inkâr	 edip	 Allah’a	 inanan	
kimse,	 kopmak	 bilmeyen	 sağlam	 bir	 kulpa	
sarılmıştır...”	(Bakara	suresi,	256.	ayet)
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5. Kutsal	kitabımız	Kur’an-ı	Kerim,	insana	zarar	veren	
şeylerden,	kötü	alışkanlıklardan	uzak	durmamızı	
istemiştir.	Bu	nedenle	içki	ve	uyuşturucu	gibi	za-
rarlı	maddeler	haram	kılınmıştır.

 Buna göre içki ve uyuşturucunun İslam’ın ko-
runmasını emrettiği değerlerden öncelikli ola-
rak aşağıdakilerden hangisine zarar verdiği 
için yasaklanmıştır?

	 A)	Nesle	 B)	Çevreye

 C) Akla D) Mala

6. Peygamberimiz	Hz.	Muhammed	(s.a.v.)	İslam’a	
davet	amacıyla	farklı	din	mensuplarına	mektuplar	
gönderir.	Bu	mektuplardan	biri	de	Necran	Hristi-
yanları	içindir.	Mektubu	alan	Necranlılar,	Medine’ye	
bir	heyet	gönderir.	Necranlı	Hristiyan	heyet	Pey-
gamber	Efendimizle	(s.a.v.)	görüştüğü	sırada	iba-
detlerini	yapmak	isterler.	Bunun	üzerine	Peygam-
ber	Efendimiz	(s.a.v.)	ibadetlerini	rahat	bir	şekilde	
yapabilsinler	diye	onlara	Mescid-i	Nebi	içinde	bir	
yer	gösterir.

 Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden 
hangisini korumaya yönelik olduğu söylenebi-
lir?

	 A)	Canı	 B)	Nesli

	 C)	Malı	 D)	Dini

 7. 

 MezhepDin

AdetÖrf

 Hangi renk kutucuktaki verilen kavram, 
“İnsanların kendi iradeleriyle seçtikleri onları 
dünya ve ahiret mutluluğuna götüren ilahi 
kurallar bütünüdür?”

	 A)	Yeşil	 B)	Pembe

	 C)	Turuncu	 D)	Mavi

8.	 Gelin	size	Rabbinizin	neleri	haram	kıldığını	oku-
yayım:	O'na	 hiç	 bir	 şeyi	 ortak	 koşmayın,	 anne-
babaya	iyilik	edin,	yoksulluk-endişesiyle	çocukla-
rınızı	öldürmeyin.	-Sizin	de,	onların	da	rızıklarını	
biz	 vermekteyiz-	 Çirkin-kötülüklerin	 açığına	 da,	
gizli	olanına	da	yaklaşmayın.	Hakka	dayalı	olma	
dışında,	 Allah'ın	 (öldürülmesini)	 haram	 kıldığı	
kimseyi	 öldürmeyin.	 İşte	 bunlarla	 size	 tavsiye	
(emr)	etti;	umulur	ki	akıl	erdirirsiniz.	(En’am	sure-
si,	151.	ayet)

 Yukarıdaki ayette altı çizili yerlerde dinin koru-
mayı esas aldığı temel değerlerden hangisin-
den söz edilmektedir?

	 A)	Nesil	 B)	Din

 C) Mal D) Can
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Dinin Temel Gayesi - 2
TEST 21

1. İnsan,	 onurlu	 ve	 şerefli	 bir	 varlık	 olarak	 ya-
ratılmıştır.	 Onun	 çoğalması,	 diğer	 canlılar	 gibi	
gelişigüzel	 olamaz.	 Bunu	 sağlamak	 için	 İslam,	
evliliği	 tavsiye	 etmiş,	 zinayı	 yasaklamıştır.	 Bu	
konuda	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 şöyle	 buyrulmuştur:	
“Zinaya	yaklaşmayın.	Çünkü	o,	son	derece	çirkin	
bir	iştir	ve	çok	kötü	bir	yoldur.”

 Buna göre İslam’ın zinayı yasaklaması aşağı-
dakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

	 A)	Malı	 B)	Canı

	 C)	Nesli	 D)	Aklı

2. 
“Ey gençler topluluğu! Gücü yeten evlensin.” “Ni- 

kah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygu- 

lamayan benden değildir. Evleniniz. 

Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin 

çokluğunuzla iftihar ederim.”

Bu hadis-i şerif nesli 

korumaya yöneliktir.
Bu hadis-i şerif malı 

korumaya yöneliktir.

Mete Hakan

 Öğretmen tahtaya bir hadis-i şerif yazmıştır. 
Buna göre öğrencilerin bu hadis hakkında yo-
rumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir? 

	 A)	 Yalnız	Mete’nin	yorumu	doğrudur.

	 B)	 Her	ikisinin	yorumu	doğrudur.

	 C)	 Yalnız	Hakan’ın	yorumu	doğrudur.

	 D)	 Her	ikisinin	yorumu	yanlıştır.

3. 
“...Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzün-
de bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın 
öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüş gibi- 
dir. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatır-
sa, sanki bütün insanları yaşatmış gibi olur...”

 (Maide suresi, 32. ayet)

 Bu ayette dinin korunmasını emrettiği temel 
değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

	 A)	Nesli	 B)	Dini

	 C)	Malı	 D)	Canı

4. İslam’da	kan	davaları,	töre	cinayetleri,	intihar	ya-
saklanmıştır.

 Yukarıda verilenlerin yasaklanması, dinin temel 
değerlerden hangisini korumaya yöneliktir?

	 A)	Dini	 B)	Canı

	 C)	Malı	 D)	Nesli

5. “Ölçtüğünüzde	 ölçmeyi	 tam	 yapın,	 doğru	 terazi	
ile	 tartın.	 Bu	 daha	 hayırlı,	 sonuç	 bakımından	
daha	güzeldir.”	(İsrâ	suresi,	35.	ayet)

 Bu ayette dinin korunmasını emrettiği temel 
değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

	 A)	Malı	 B)	Canı

	 C)	Dini	 D)	Nesli	
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6. (….)	 	İslam	 dini	 malın	 korunması	 için	 Müslü-
manları	evliliğe	teşvik	etmiştir.

	 (….)	 	İslam’da	mal	ve	kazancın	helal	yoldan	elde	
edilmesi	için	çalışmak,	bu	çerçevede	ticaret	
yapmak	teşvik	edilmiştir.

	 (….)	 	Aklın	korunması	 için	kötü	alışkanlıklardan	
uzak	durulmalıdır.

	 Yukarıda		verilen	bilgilerden	doğru	olanların	yanı-
na	‘’D’’	yanlış	olanların	yanına	ise	‘’Y’’	işareti	ko-
nulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi olmalıdır?

 A) D-D-Y B) D-Y-Y

 C) D-Y-D D) Y-D-D

 

7.	 Hırsızlık,	başkasının	malını	gasp	etmek,	ölçü	ve	
tartıda	hile	yapmak	vb.	İslam’da	haram	kılınmıştır.

 Yukarıda ismi geçenlerin yasaklanması, 
İslam’ın temel değerlerden hangisini koruma-
sına yöneliktir?

	 A)	Nesli	 B)	Canı

	 C)	Dini	 D)	Malı

8. (I)	Din,	birey	ve	toplumlar	için	manevi	bir	ihtiyaç-
tır.	(II)	İnsana,	özgüven	duygusu	kazandırır.	(III)	
İslam	 toplumunda	 her	 bireyin,	 birbirine	 iyilik	 ve	
yardımda	bulunacak	şekilde	akıl	sağlığına	dikkat	
etmesi	gerekir.	 (IV)	 	Dindar	 insan,	kendisini	gü-
vende	 hissettiği	 gibi,	 çevresindeki	 varlıklara	 da	
kendisinden	güvende	olmalarını	hissettirir.

 Verilen paragrafta düşünce bütünlüğünü bo-
zan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 A) I  B) II

 C) III  D) IV

9. 
(A) İslam, başkasının malını gasp etmek, al- 
datmak, yolsuzluk yapmak, rüşvet almak, 
kumar ve faiz gibi yollarla haksız kazanç 
sağlamayı yasaklamıştır.
(B) “Bireyler akıl yönünden ne kadar sağlıklı 
olursa, toplum da o kadar sağlıklı olur.
(C) “İslam, insanoğlunun yeme, içme ve 
harcama konusunda dengeli davranmasını 
öğütler.

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan de-
ğerlendirmelerden hangileri doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.

	 II.	 (A)	yanlıştır,	(B)	doğrudur.

	 III.	 Sadece	(C)	doğrudur.

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	I	ve	III	 D)	II	ve	IV

10. Kainatta	var	olan	her	şey	Allah’ın	eseridir.	Kainat-
ta	yaratılmışların	en	şereflisi	insandır.	İslam’a	göre	
insan	hayatı	saygı	değer	olarak	kabul	edilmiştir.	
Yaşama	hakkı	her	insanın	en	doğal	hakkıdır	ve	bu	
hak	olmazsa	diğer	haklarının	bir	anlamı	olmaya-
caktır.	Onun	için	insan	hayatını	sürekli	tehdit	eden	
açlık,	susuzluk,	bulaşıcı	hastalıklar	ve	öldürülme	
olayları	gibi	tehlikelere	karşı	önceden	önlem	alın-
malıdır.

	 Kur’an’da	canın	korunma	hususu	şöyle	bildirilmiş-
tir:…………………….

 Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışına göre 
boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangi-
si getirilmelidir?

	 A)	“O,	hanginizin	daha	güzel	iş	yapacağını	dene-
mek	için	ölümü	ve	hayatı	yarattı.”	(Mülk	sure-
si,	2.	ayet)

	 B)	 “Kesin	 olarak	 inananlar	 için,	 yeryüzünde	 ve	
kendi	nefislerinde	nice	ibretler	vardır.	Hiç	gör-
müyor	 musunuz?”	 (Zariyat	 suresi,	 20-21.	
ayetler)

	 C)	 “Bütün	 göklerde	 ve	 yerde	 ne	 varsa	 hepsi	
Allah'ındır!	Sonunda	kötülük	yapanları	yaptık-
ları	 ile	 cezalandıracak;	 güzellik	 yapanları	 da	
daha	 güzeliyle	 mükâfatlandıracak!	 (Necm	
suresi,	31.ayet)

	 D)	“...Kim,	bir	insanı,	bir	can	karşılığı	veya	yeryü-
zünde	bir	bozgunculuk	çıkarmak	karşılığı	ol-
maksızın	 öldürürse,	 o	 sanki	 bütün	 insanları	
öldürmüş	 gibidir.	 Her	 kim	 de	 birini	 (hayatını	
kurtararak)	 yaşatırsa,	 sanki	 bütün	 insanları	
yaşatmış	gibi	olur...”	(Maide	suresi,	32.	ayet)
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Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Yusuf
TEST 22

1. (I)	Hz.	Yusuf	Kur’an-ı	Kerim’de	adı	geçen	peygam-
berlerden	birisidir.	(II)	Zekeriya	Peygamberin	12	
oğlundan	birisidir.(III)	Kur'an-ı	Kerim’de	kendi	adı-
nı	taşıyan	tamamı	111	ayet	olan	Yusuf	Suresi	
vardır.	(IV)	Bu	surenin	98	ayeti	Hz.	Yusuf'tan	bah-
seder.

 Yukarı numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangisi Hz. Yusuf’un hayatıyla ilgili doğru bilgi 
içermemektedir?

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

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un başına 
gelen imtihanlardan birisi değildir?

 
Kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıA)

B)

C)

D)

Nemrut tarafından ateşe atılması

Anne babasından ayrı büyümesi

Çirkin bir iftira sonucu hapse atılması

3.	 I.		 Rüyasında	on	bir	yıldız	güneşi	ve	ayı	görmüş-
tür.   

	 II.	 Mısırda	vezirin	karısı	tarafından	iftiraya	uğra-
mıştır.

	 III.		Yıllar	sonra	Mısır’a	gelen	kardeşlerini	tanımış-
tır.

	 IV.		Kardeşleri	tarafından	kuyuya	atılmıştır.

	 Yukarıda	Hz.	Yusuf’un	hayatıyla	ilgili	bazı	olaylar	
verilmiştir.

 Buna göre bu olayların oluş sırasına göre sıra-
lanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

 A) I-IV-II-III

 B) II-I-III-IV

 C) III-II-I-IV

 D) I-II-IV-III

4. Hz.	Yusuf’u	kuyunun	yanından	geçen	bir	kervan	
buldu.	Köle	olarak	satmak	üzere	Mısır’a	götürdü-
ler.	Onu	Mısır	 vezirine	 sattılar.	Yaşı	 küçük	olan	
Yusuf,	Mısır	sarayında	büyüdü.	Hz.	Yusuf	kendi-
sine	 atılan	 bir	 iffetsizlik	 iftirası	 yüzünden	 hapse	
düştü.	Bir	zaman	sonra	kendisine	Allah	tarafından	
rüyaları	yorumlama	ilmi	verildi.

 Yukarıdaki parçada Hz. Yusuf’un hayatıyla il-
gili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

 

	 A)	 Mısır’da	iftiraya	uğraması

	 B)		Kervandaki	 yolcuların	 Hz.	 Yusuf’u	 kuyudan	
çıkarması

	 C)	 Abilerinin	Hz.	Yusuf’u	kıskanması

	 D)	 Mısır’da	sarayda	büyümesi
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5.	 8/A	 sınıfı	 öğrencisi	 Ayşegül’den	 öğretmeni	 Hz.	
Yusuf’un	hayatıyla	ilgili	ders	sonunda	dersi	özet-
lemesini	istemiştir.	

	 Ayşegül:

	 •		 “Hz.	Yusuf	güzel	yüzlü,	güzel	huylu	ve	mer-
hametli	birisidir.

	 •		 Babası	Hz.	İbrahim’dir.

	 •		 Vezirin	karısının	çirkin	bir	 iftirası	neticesinde	
Mısır’da	hapse	atılmıştır.

	 •		 Allah	ona	özel	olarak	rüya	yorumlama	yetene-
ği	vermiştir.”

	 Ayşegül	dersi	özetlerken	bu	söylediklerinden	biri-
ni	yanlış	aktarmıştır.

 Buna göre Ayşegül’ün yanlışının düzeltilmesi 
için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılma-
lıdır?

	 A)	Güzel	yüzlü	yerine,	sadece	güzel	huylu	deme-
liydi.

	 B)	Hz.	İbrahim	yerine	Hz.	Yakup	demeliydi.

	 C)	Vezirin	karısı	yerine	Firavun’un	karısı	demeliy-
di.

	 D)	Rüya	yorumlama	yerine	sihir	yapma	demeliydi.

6. Yüce Allah kendisine rüya yorumlama yeteneği 
vermiştir.

Vezirin karısı tarafından kötü bir iftiraya uğrayarak 
uzun yıllar hapiste kalmıştır.

Kardeşleri tarafından Mısır’da köle olarak satıl- 
mıştır.

Mısır’da vezirin sarayında büyümüştür.

 Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuk-
taki ifade Hz. Yusuf’la ilgili doğru bilgi içerme-
mektedir?

 

	 A)	Yeşil	 	 B)	Beyaz

	 C)	Mavi	 	 D)	Turuncu

7. 
Başına gelen belalardan dolayı ümitsizliğe 
kapılmamış ve sabırlı davranmıştır.

Kardeşleri kıskançlıkları 
yüzünden kuyuya atmıştır.

Krala isyan ettiği için 
hapse atılmıştır.

D

I II III IV

Y

D Y

D Y

 Yukarıdaki şemada Hz. Yusuf’la ilgili ifadelerin 
doğru veya yanlış olmasına göre hareket edil-
diğinde aşağıdaki rakamlardan hangisine ula-
şılır? 

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

8.	 I.		 Kardeşleri	onunla	kırda	oynamak	bahanesiyle	
onu	babasının	yanından	uzaklaştırmıştır.

	 II.	 Vezirin	rüyasını	yorumlayarak	hapisten	kurtul-
muştur.

	 III.	 Uzun	yıllar	Mısır’da	adaletle	hükmetmiştir.

	 IV.	Kuyudan	su	içmek	için	gelen	bir	kervan	tara-
fından	kuyudan	çıkarılmıştır.

 Buna göre numaralandırılmış cümlelerden han-
gisi diğerlerine göre Hz. Yusuf’un hayatında 
daha sonra gerçekleşmiştir?

 A) I  B) II C) III D) IV
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Bir Sure Tanıyorum; Asr Suresi ve Anlamı
TEST 23

1. 

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla;

1. “Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler müstesnadır (Onlar ziyanda değillerdir.).”

 Yukarıda anlamı verilen Kur’an-ı Kerim suresi 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Kevser	Suresi

	 B)	 İhlas	Suresi

	 C)	 Fatiha	Suresi

 D) Asr Suresi

2.	 “Asra	 yemin	 ederim	 ki	 İnsan	 gerçekten	 ziyan	
içindedir.	Bundan	ancak	iman	edip	iyi	ameller	iş-
leyenler,	 birbirlerine	 hakkı	 tavsiye	 edenler	 ve	
sabrı	tavsiye	edenler	müstesnadır	(Onlar	ziyanda	
değillerdir.”

 Asr Suresiyle ilgili;

	 (…)				Zarardan	kurtulmanın	yolu	iman	edip	salih	
ameller	işlemektir.	

	 (…)				Haksızlıklar	karşılıksız	kalmayacaktır.

	 (…)				İnanıp	güzel	işler	yapanlar	ahirette	kazanç-
lı	olacaklardır.

 Verilen değerlendirmeler için doğru olanlara 
“D” yanlış olanlar “Y” işaretlemesi yapıldığın-
da sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi-
ne ulaşılır?

 

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

	 C)	Y,	Y,	D	 	 D)	Y,	D,	D

3. Öğretmen:			Çocuklar!	“Asr	Suresinde	“asr”	keli-
mesi	kaç	defa	geçmektedir?”

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sor-
duğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

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

 

4. Asr Suresini okuyan bir kişi aşağıdakilerden 
hangisini söylememiştir?

	 A)	innel	insâne	le	fî	husr.

	 B)	hakkı	ve	tevâsav	bis	sabr.

	 C)	fesallili	rabbike	venhar.

	 D)	illellezîne	âmenû	ve	amilus	sâlihâti.

5. Asr Suresinde vurgulanan ana konular arasın-
da;

	 I.		 İman	edip,	hayırlı	işler	yapmak

	 II.	 Allah’a	güvenip,	O’ndan	yardım	istemek

	 III.	 İnsanlara	sabrı	tavsiye	etmek	

 Hangilerinin olduğu söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I

	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II

	 D)	I	ve	III
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6. 

1.

Vel asr

2.

Husr

3.

Tevâsav

4.

Sabr

 Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış söz-
cüklerden hangisi Asr Suresinin ilk ve son 
ayetidir?

	 A)	1	ve	3

	 B)	2	ve	3

	 C)	3	ve	4

	 D)	1	ve	4

7. 1. “Vel asr.

	 2.	 İnnel	insâne	le	fî	husr.

	 3.	 	İllellezîne	 âmenû	 ve	 ………..	 sâlihâti	 ve	
tevâsav	bil	hakkı	ve	tevâsav	bis	sabr.”

 Buna göre Asr Suresinin okunuşunda yu-
karıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?

	 A)	kevser

	 B)	lem	yelid

 C) amilus

	 D)	fesalli

8.	 (I)	Asra	yemin	ederim	ki.	(II)	İnsan	gerçekten	zi-
yan	 içindedir.	 (III)	 Rabbinin	 fil	 sahiplerine	 neler	
yaptığını	görmedin	mi?	(IV)	Bundan	ancak	iman	
edip	iyi	ameller	işleyenler,	birbirlerine	hakkı	tavsi-
ye	edenler	ve	sabrı	tavsiye	edenler	müstesnadır	
(Onlar	ziyanda	değillerdir.)

 Numaralandırılmış ifadelerden hangisi Asr 
Suresi anlamı içinde bulunmaz?

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

9.	 I.			Kur’an-ı	Kerim’in	103.	Suresi	midir?

	 II.		 Kur’an-ı	 Kerim’in	 sonlarında	 bulunan	 kısa	
surelerden	midir?

	 III.		Asr	 Suresi	 Hz.	 Yusuf’un	 hayatını	 mı	 konu	
edinir?

	 IV.	Asr	Suresi,	Bakara	Suresinin	içinde	geçen	bir	
dua	mıdır?

	 Öğretmen	 8.	 sınıf	 öğrencisi	 Berkay’a	 Asr	 Sure-
siyle	 ilgili	 yukarıdaki	 soruları	 sorarak	sözlü	 yap-
maktadır.	 Berkay	 her	 bir	 doğru	 cevabından	 25	
puan	alacaktır.	

 Buna göre Berkay, yukarıdaki soruların tü-
müne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre 
toplam kaç puan almıştır?

	 A)	100	 B)	75

	 C)	50		 D)	25

10. Surede iman edip salih amel işleyenlerin, 
kazançlı çıkacağından bahsedilir. 

Üç ayetten meydana 
gelmiştir.

Bakara suresinin 
255. ayetidir.

D

I II III IV

Y

D Y

D Y

 Yukarıdaki şemada Asr Suresiyle ilgili cümle-
lerin doğru veya yanlış olmasına göre hareket 
edildiğinde aşağıdaki rakamlardan hangisine 
ulaşılır? 

 A) I B) II C) III D) IV
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➤ HZ. MUHAMMED'IN ÖRNEKLIĞI

1. 

Roma İmparatoru, peygamberimizden kendisini ve 

halkını İslam’a davet eden bir mektup aldığında, o 

sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Süfyan’ı 

çağırmış ve sormuştu: “Siz, peygamberlik iddiasından 

önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini gördünüz 

mü?” Ebu Süfyan, Muhammed’in hiç yalan söylemedi-

ğini imparatora söyleyince, imparator: “Sana onun hiç 

yalan söyleyip söylemediğini sordum. Sen de 

söylemediğini ifade ettin. Eğer o Allah’a karşı yalan 

konuşmuş olsaydı, eminim ki insanlara yalan 

söylemekten de hiç sakınmazdı.” der.

              Buharî, Bedü’l - Vahy, 6.

 Verilen bilgilerde Peygamber Efendimiz'in daha 
çok hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

 A)	 Alçak	gönüllülüğü	

	 B)	 Güvenilirliği

	 C)	 İleri	görüşlülüğü	

 D) Cesareti

2. Peygamberimiz	bir	gün	Medine	çarşısında	gezer-
ken	buğday	dükkanının	birinde,	buğday	çuvalına	
elini	daldırıp	altının	nemli,	üstünün	ise	kuru	oldu-
ğunu	 gördü.	 Bunun	 nedenini	 sorduğunda	 satıcı	
bunun	 yağmurdan	 kaynaklandığını	 söyledi.	
Bunun	üzerine	Hz.	Muhammed	"Bizi	aldatan	biz-
den	değildir."	diyerek	satıcıyı	ikaz	etti.

 Peygamberimizin bu uyarısıyla aşağıdakilerden 
hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?

	 A)	Hakkı	ve	adaleti	gözetmeye

	 B)	Danışarak	iş	yapmaya

	 C)	Doğru	ve	dürüst	olmaya

	 D)	Affedici	ve	merhametli	olmaya

3. 

“Müslüman,	 elinden	 ve	 dilinden	 baş-
kalarının	güvende	olduğu	kimsedir.”

 Peygamberimizin bu sözüyle aşağıdakilerden 
hangisinin önemini vurgulamıştır?

	 A)	Danışarak	iş	yapmanın	

	 B)	Affedici	olmanın	

	 C)	İnsanlara	verdiği	değeri

	 D)	Doğru	ve	dürüst	olmanın

4. Mekkelilerin Peygamberimize “Muhammedü’l-
emin” demelerinin sebebi neydi?

	 A)	Cesaretinden	dolayı

	 B)	Son	peygamber	oluşundan	dolayı

	 C)	Doğru	ve	güvenilir	olmasından	dolayı

	 D)	Hakkı	göstermedeki	hassasiyetinden

5. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

	 A)	 İnsanlara	karşı	affedici	ve	merhametliydi

	 B)	 En	zor	şartlarda	dahi	kendisine	emanet	edi-
leni	korumuştur.

 C) Çabuk öfkelenirdi

	 D)	 Hakkı	ve	adaleti	gözetmede	çok	hassas	dav-
ranırdı.
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6. 

1.
“Bir	işi	bitirdiğin	zaman	hemen	başka	bir	
işe	koyul.”	(İnşirâh	Suresi:	7.	ayet)

2.
“ve	 onlar	 ki	 kendilerine	 emanet	 edileni	
korur,	 verdikleri	 sözü	 yerine	 getirir...”	
(Meâric	Suresi:	32-33.ayetler)

3.
“...Verdiğiniz	 sözü	 yerine	 getirin.	 Çünkü	
verilen	 söz,	 sorumluluk	 gerektirir.”	 (İsra	
Suresi:	34.ayet)

4.
“Emrolunduğun	gibi	dosdoğru	ol!...”(Hud	
Suresi:	112.	Ayet)

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ayetlerden 
hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklı-
dır?

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

7. Hz.	Peygamber,	peygamberlikle	görevlendirilme-
den	önce	de	sonra	da	bir	kez	olsun	yalan	söyle-
memişti.	 Buna,	Müslümanlığı	 kabul	 etmiş	 olsun	
olmasın	 herkes	 şahitlik	 ederdi.	 O’nun	 peygam-
berliğine	şiddetle	karşı	çıkan	putperestler,	insan-
ların	peygamberimize	yönelmesini,	onu	dinleme-
sini	 önlemek	 amacıyla	 çeşitli	 iftiralar	 atmışlar,	
ama	ona	asla	“O	bir	yalancıdır”	diyememişlerdir.	
Çünkü	 herkes	 Hz.	 Muhammed’i	 (s.a.v.)	 çok	 iyi	
tanıdığından	böyle	bir	iftiranın	tutmayacağını	çok	
iyi	biliyorlardı.

 Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	 Hz.	Peygamberin	merhametli	ve	affedici	oluşu

	 B)	 Hz.	Peygamberin	istişareye	verdiği	önem

	 C)	 Hz.	 Peygamberin	 hakkı	 gözetmedeki	 has-
sasiyeti

	 D)	 Hz.	Peygamberin	doğruluğu	ve	güvenilir	kişiliği

8. Kâbe	iklim	şartlarından	dolayı	zaman	zaman	ha-
sar	 görüyor	 ve	 onarılması	 gerekiyordu.	 Kâbe’yi	
onarıp	bakımını	yapmak	Mekkeliler	arasında	bü-
yük	 bir	 onur	 ve	 şeref	 vesilesiydi.	 Bir	 gün	 yine	
kâbe’nin	onarılması	meselesinde	Mekkeliler	ara-
sında	tartışma	çıktı.	Kabileler	neredeyse	birbirle-
riyle	savaşacak	duruma	gelmişti.	Bunun	üzerine	
Kureyş’in	ileri	gelenlerinden	biri,	“Kâbe’ye	ilk	gire-
cek	kimseyi	hakem	tayin	edelim.”	deyince	orada	
bulunan	 herkes	 bu	 fikri	 kabul	 etmiştir.	 Hz.	
Muhammed	 (s.a.v.)	 	 o	 kapıdan	 girince	 de	 çok	
sevinmişler	 ve	 onun	 vereceği	 hükmüne	 razıyız	
demişlerdir.

 Yukarıdaki paragrafta Sevgili Peygamberimizin 
hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 

	 A)	Cömert	oluşuna

	 B)	Doğru	ve	güvenilir	oluşuna

	 C)	Kur’an’ın	açıklayıcısı	olduğuna

	 D)	Son	peygamber	oluşuna

9.  I.	Çocuklarla	(özellikle	yetim	çocuklarıyla)	ilgile-
nir,	şakalaşır,	başlarını	okşar,	onlara	hediyeler	
verirdi.

	 	 II.	Verdiği	sözleri	mutlaka	yerine	getirir	asla	yalan	
söylemezdi.

	 III.	 “İlim	öğrenmek,	her	Müslüman	erkek	ve	kadı-
na	farzdır”	Diyerek	kendisine	gelen	ilahi	buy-
rukları	herkese	anlatmıştır.

	 IV.	Suç	işleyen	en	yakın	akrabası	da	olsa	kimseye	
ayrıcalık	tanımazdı.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimi-
ze “Muhammedü’l-emin” denilmesiyle ilgilidir?

 A) I  B)	II	 C)	III	 D)	IV
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➤ HZ. MUHAMMED'IN ÖRNEKLIĞI

1. Bir savaşta, düşman ordusu içinde çocukların 
öldüğünü öğrenen Peygamberimiz çok üzülmüş, 
arkadaşlarından biri, ölenlerin düşmanların ço-
cukları olduğunu ve üzülmemesini söylemiştir. 
Hz. Muhammed "Düşmanların çocukları bile ol-
salar, çocuklar sizden iyidir. Sakın çocukları öl-
dürmeyin" demiştir.

 Verilen paragrafta Hz. Muhammed'in hangi ah-
laki özelliği üzerinde durulmuştur?

 A) Merhametliliği B) Cesaretliliği

 C) Güvenilirliği D) Çalışkanlığı

2. Aşağıdaki bilgilerin ilgili olduğu alanı ✔ sembolü 
ile işaretleyiniz.

 

a. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
    torunlarını kucağına ala-
    rak severdi.

b. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 eksik tartanları uyarırdı.

c. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 hayvanlara iyi davranırdı.

d. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 yalancı şahitliğe karşı 
     çıkmıştır.

Merhamet Doğruluk

 Verilen etkinlik seçeneklerin hangisinde doğru 
cevaplanmıştır?

 Merhamet DoğrulukA) Merhamet DoğrulukB)

Merhamet DoğrulukC) Merhamet DoğrulukD)

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

3. 
“(Ey peygamber) Allah’ın rahmeti saye-
sinde onlara yumuşak davrandın! Şayet 
sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi...” 

(Âl-i İmrân Suresi: 159. Ayet)

Ayet peygamberimizin cömert oluşundan 

bahsetmektedir.

Ayet peygamberimizin merhametli oluşun-

dan bahsetmektedir.

Mete

Emre

 Öğretmen tahtaya bir ayet yazmıştır.

 Buna göre öğrencilerin bu ayet hakkında yo-
rumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

 A)  Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.

 B)  Her ikisinin yorumu doğrudur

 C)  Yalnız Emre’nin yorumu doğrudur.

 D)  Her ikisinin yorumu yanlıştır.

4. 
Peygamberimiz inanan, inanmayan 
herkese ……………….ile yaklaşırdı. 
Örneğin İslam'ı anlatmak için Taif şehri-
ne gittiğinde, Mekkeli müşriklerin kıkırt-
masıyla Taifliler O'na taş attılar, eziyet 
ettiler, yoluna diken attılar. Ancak Hz. 
Peygamber, bu duruma çok üzüldüğü 
halde yine de onlara beddua etmedi. 
Onlar için "Rabbim! Halkımı bağış-la, 
onlar ne yaptıklarının farkında değiller." 
diye dua etti.

 Yukarıda peygamber efendimizin kişilik özellik-
leriyle ilgili olan paragrafta boş bırakılan yere 
aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 A) İstişare B) Merhamet

 C) Saygı D) Cömertlik


