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1. Ayla : Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve sonsuz  kudre-
tiyle, evrende olmuş olan ve olacak olan her şeyi 
takdir etmesidir.

Kader konusunda öğretmenine cevap veren 
Ayla, öğretmenin aşağıdaki sorularından han-
gisine cevap vermiş olabilir? 

A) Sünnetullah nedir?

B) Kader nedir?

C) Toplumsal yasaların içeriği nedir?

D) Nedensellik ilkesi nedir?

 

2. 

      

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzeri-
ne yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve 
yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve 
şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yarat-
madın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından 
koru!” (Al-i İmrân suresi, 191.ayet) 

Aşağıdaki yargılardan hangisini verilen ayet-
ten çıkaramayız?

A) Allah (c.c.) insanları uyarırken geçmiş milletlerin 
yaşantılarından da örnekler vermektedir.

B) Allah (c.c.) insanlardan akıllarını kullanmalarını iste-
mektedir.

C) Allah (c.c.) (her şeyi bir sebeple ve hikmetle yarat-
maktadır.

D) İnsan aklı ile Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine ulaşa-
maz.

3.  I. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. 
Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir-
ler.” (Enbiyâ suresi, 33. Ayet)

 II. “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. 
Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi 
olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğu-
rur…” (Fâtır suresi, 11. Ayet)

 III. “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumu-
nu değiştirmedikçe Allah onların durumunu 
değiştirmez…”(Ra’d suresi, 11. Ayet)

 IV. “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle 
ayakta tutan kimseler olun…” (Nisâ suresi, 135. 
Ayet)

Yukarıda verilen ayetleri Allah’ın (c.c.) yasaları 
konusuna göre sıralarsak aşağıdaki sıralama-
dan hangisi ortaya çıkar?

A) Toplumsal – Fiziksel – Biyolojik - Fiziksel

B) Fiziksel – Fiziksel – Toplumsal - Toplumsal

C) Fiziksel – Biyolojik – Toplumsal - Toplumsal

D) Biyolojik – Toplumsal – Biyolojik - Fiziksel

4. İnsanın, yapmış olduğu davranışlarından sorumlu 
tutularak hesaba çekileceği bildirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi insanın davranışların-
dan sorumlu tutulmasının sebepleri arasında 
olamaz?

A) İhtiyaç sahibi olması

B) Düşünebilmesi

C) Akıl sahibi olması

D) İradesinin olması
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1. 

Dünyanın hem kendi ekseni etrafında dönme-
si hem de Güneş’in çevresinde dönmesi Allah’ın 
mükemmel yaratmasına delildir. Aynı şekilde 
Dünya’nın etrafını kuşatan atmosfer tabakası da 
dünyada bulunan canlıların yaşamalarına hizmet 
eden, onları uzaydan gelebilecek gök taş larına 
karşı koruyan bir kalkan mesabesindedir. Tüm 
bunlar Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içinde 
yarattığının da bir göstergesidir. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki 
paragrafın ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakla-
rı elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa 
işitecek kulakları mı var? De ki: “Ortak koştuklarınızı 
çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz 
bile açtırmayın. (Araf Suresi, 195. ayet)

B) Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, 
onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olan-
ları diriltecektir. (Hac Suresi, 7. ayet)

C) O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde 
yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan 
Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor. (Furkan 
Suresi, 59. ayet)

D) Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. 
ayet)

2. Derya Öğretmen: Kâinatta 
olan her bir şey Allah’ın takdiri 
ve kudreti ile meydana gelmek-
tedir. Olmuş ve olacak olan her 
şey Yüce Allah’ın ilmi içindedir. 
Hiçbir şey O’nun ilminin dışında 

kalmaz. Yine olacak olan her şey de O’nun kaderde 
belirlediği hal üzerine gerçekleşir. Kaza, tamamen 
kadere göre cereyan eder.

Aslı Öğretmen: Kaza: Allah’ın 
kaderde takdir etmiş olduğu 
şeylerin zamanında ve meka-
nında gerçekleşmesidir. Kaza-
daki hiçbir şey yok ki kadere 
göre gerçekleşmesin. Kazada 
olacak olan her bir şeyi de Yüce 

Allah önceden bilmiştir. Olacak olan her bir şey de 
O’nun kudreti ile meydana gelmektedir.

Öğretmenlerin anlatımlarından hareketle;

 I. Her iki öğretmen de kaderin tanımını yapmış-
tır.

 II. Her iki öğretmen de kazanın tanımını yapmış-
tır.

 III. Derya öğretmen kaza hakkında örnekler ver-
miştir.

 IV. Aslı öğretmen kazanın tanımını yapmıştır.

 V. Her iki öğretmen de kazanın kadere göre ger-
çekleştiğine vurgu yapmıştır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) I - IV   B) IV - V

C) II - III   D) III - IV
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6. Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.

     (Hadis-i Şerif)

Hz. Muhammed (sav) verilen hadisinde infak 
ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine dikkat 
çekmek istemiş olabilir?

A) Yardım sadece ihtiyaç sahiplerine yapılmalıdır.

B) Yardım gizlice, ihtiyaç sahibi kırılmadan yapılmalıdır.

C) Yardım yapılırken ilk öncelik yakınlarımızın olmalıdır.

D) Yardım sadece para ile yapılmalıdır.

7. Rızık konusunda İslam dini insandan çalışmasını 
ve rızkını aramasını istemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın rızık konu-
sundaki görüşüne örnek olamaz?

A) Zahmetsiz rahmet olmaz.

B) Uçan kuş aç kalmaz.

C) Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

D) Acele giden ecele gider.

8. “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbir-
lerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücu-
dun organları gibidir. Vücudun herhangi bir orga-
nı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız 
olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde 
bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, 
derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”

  (Hadis-i Şerif)

Hz. Muhammed (sav) verilen hadisinde aşağı-
daki konulardan hangisine dikkat çekmekte-
dir?

A) Müslümanların ibadetlerini aksatmamaları.

B) Müslümanların birbirine yardım etmeleri.

C) Müslümanların diğer insanlara ahlaki yaşamları ile 
örnek olmaları.

D) Hz. Muhammed’in (sav) çok merhametli olması.

9. “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, 
sonra da sizi çiftler hâlinde var etmiştir. Dişinin 
gebe kalması ve doğurması, ancak O’nun bilgisiy-
ledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin 
azalması şüphesiz Kitap’tadır. Doğrusu bu Allah’a 
kolaydır.”  (Fâtır suresi, 11. ayet)

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki 
ayetle aynı konuya vurgu yapmamaktadır?

A) “Yeryüzünde bulunan her canlı  yok olacak.”

                     (Rahmân suresi, 26. Ayet)

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

                        (Al-i İmrân suresi, 145. Ayet)

C)  “Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait    olma-
yanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.”

                           (Hicr suresi, 20. Ayet)

D) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürü-
leceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. Ayet)

10. “(Sihirbazlar), ‘Ey Mûsâ! Ya önce sen at ya da önce 
atanlar biz olalım.’ dediler. (Mûsâ), ‘Siz atın.’ dedi. 
Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insan-
ların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldı-
lar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Mûsâ’ya ‘Asânı 
at!’ diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların 
uydurduklarını yakalayıp yutuyor! Böylece gerçek 
ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu 
anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve 
küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal 
secdeye kapandılar. ‘Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve 
Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ dediler.”

(A’râf suresi, 115-122. Ayetler)

Hz. Musa’nın kıssası ile ilgili verilen ayetten 
aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?

A) Hz. Musa kavmini Filistin’e sağlıklı bir şekilde ulaştır-
mıştır.

B) Allah (cc) Hz. Musa’ya çeşitli mucizeler vermiştir.

C) Hz. Harun, Hz. Musa’ya yardım etmiştir. 

D) Allah (cc) peygamberlerini yardımsız bırakmaz.
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3. Melike: Allah insana bir irade vermiş ve iradesini 
kullanma yetkisini de kendisine bırakmıştır.

Aynur: İnsanın düşünebilen bir varlıktır. Aklından 
geçenleri fiile dökmek için ise hür bir iradeye ihti-
yacı vardır. Eylemlerini gerçekleştirmedeki tercih-
lerinde ise insan hürdür. 

Ayşegül: Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Burada 
herkes doğru ya da yanlış bir takım seçimlerde 
bulunur. Bu seçimlerinde tehdit, zorlama gibi öğe-
ler bulunmamalıdır. Yüce Allah onu seçimlerinde 
serbest bırakmıştır.

Yukarıdaki öğrencilerin söylemlerinin ortak 
mesajını belirten ayet aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah 
yolunda cihat edenler; işte onlar, Allah’ın rahmetini 
umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. 

(Bakara Suresi, 218. ayet)

B) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükre-
dici olsun ister nankör.” 

(İnsan suresi, 3.ayet) 

C) Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: “Gerçek-
ten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz 
O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

(Ankebut Suresi, 26. ayet)

D) Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışla-
dık. 

(Bakara Suresi, 52. ayet) 

4. (….)  Allah’ın yaratmış olduğu her bir varlık belli bir 
düzen içinde yaratılmıştır.

(….)  Kur’an-ı Kerim, evrenin belli bir düzen içinde 
yaratıldığını anlatan ayetleri barındırır.

(….)  Allah’ın yaratmış olduğu varlıklar, varlıklarını 
yine O’nun ilmi içinde sürdürürler.

(….)  Varlıklarından bazısı sahip olduğu mutlak güç 
ile kendi düzenlerini sürdürmek için Allah’a 
ihtiyaç duymazlar.

Yukarıdaki cümlelerin doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

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

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

5. 

Kader konusunda bilinmesi gereken hususlardan 
birisi de Allah’ın ilim sıfatıdır. Çünkü Allah olmuş ve 
olacak her şeyi bilendir. O’nun ilmi her şeyi içine 
alır. İlminin dışında kalan hiçbir şey yoktur. O (c.c.) 
denizlerin içindekileri de uzaydaki her bir zerreyi 
de bilendir. Gelecekte olacak olan olayları bildiği 
gibi onların nasıl ve ne zaman olacağını da bilir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadığı-
na şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan 
başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve 
Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur. 

(Al-i İmran Suresi, 18. ayet)

B) Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

(Ahzab suresi, 54. ayet) 

C) Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, 
onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit 
olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. 

(Fussilet Suresi, 10. ayet)

D) Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. 
Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan 
yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana 
hiçbir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında 
hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, ada-
letle hüküm yürütenleri sever. 

(Maide Suresi, 42. ayet)
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4. “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın 
lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki 
kurtuluşa erersiniz.”  (Cum’a suresi, 10. Ayet)

Verilen ayeti en kapsamlı şekilde açıklayan 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah (cc) insanlardan hem dünya için hem de ahiret 
için çalışmalarını istemektedir.

B) Müslümanın tek görevi rızkı peşinde koşmak olmalı-
dır.

C) Namazların vaktinde kılınması çok önemlidir.

D) Dünya için çalışmak da bir ibadettir.

5. Allah’ın (cc) insanlara örnek olarak gönderdiği 
peygamberler, emekleriyle geçimlerini sağlamış-
lar ve bu konuda da insanlara örnek olmuşlardır.       

Geçimini ticaret yaparak sağlayan peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa B) Hz. Adem

C) Hz. Muhammed D) Hz. Davut

6. Bir Müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla 
yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, 
giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderlerine 
temel ihtiyaçları denir. Temel ihtiyaçlar kapsamına 
giren malların zekâtı verilmez.

Paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki mal-
lardan hangisinin zekâtı verilmez?

A) Bankadaki para

B) Ticari geliri olan mallar

C) Biriktirilmiş olan altınlar

D) Evdeki mutfak eşyaları

7. Zekât verebilmek, fıtır sadakası verebilmek, hacca 
gidebilmek ve kurban kesebilmek için Allah (c.c.) 
ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve 
zenginlik ölçüsüne …………  denir

Paragrafta yapılan tarifin doğru olabilmesi için 
boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Mikat B) Nisab

C) Niyet D) Telbiye

8. Zekât hesaplaması yapılırken, zekât verilecek 
malın cinsine göre zekât hesabı yapılır. Çünkü her 
malın zekâtı aynı oranda hesaplanmaz.

Zekât verecek kişinin 5 adet devesi varsa, ver-
mesi gereken zekât miktarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1 tane küçükbaş hayvan

B) 1 tane deve

C) 1 tane büyükbaş hayvan

D) 2 tane küçükbaş hayvan

9. Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başla-
masına kıyamet denir.

Aşağıda kıyamet ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (cc) 
bilir.

B) Kıyamet, insanlar için sonsuz hayatın başlangıcıdır.

C) Kur’an-ı Kerim’de kıyamet ile ilgili bilgi bulunmamak-
tadır.

D) Kıyameti ilan etmekle görevli meleğin ismi İsrafil’dir.

10. “Onların mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden 
dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak 
vardır.”          (Zâriyât suresi, 19. Ayet)

Ayete göre zekâtın hükmü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sünnet

B) Vacip

C) Müstehap

D) Farz
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6. Dünya bir imtihan yeridir. Bu hayatta insan pek 
çok sınav ile karşı karşıya kalır. Yeri gelir üzülür yeri 
gelir ağlar. Çok mutlu olduğu bir zamanda bile 
bazen kendisini üzüntüye gark edecek bir durum 
ile karşılaşabilir. Sınava çok çalışır ama bazen başa-
rılı olamaz. Arabasının bakımlarını yaptırır ama 
yolda tekerleği patlayabilir. İlacını kullanır ama 
iyileşmesi gecikebilir. Tüm bunların akabinde yine 
de asla ümitsizliğe düşmez. Bunların Allah’ın birer 
kaderi olduğunu bilir ve bu durumlardan kurtul-
mak için Yüce Allah’a daha çok dua eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tahtaya 
kader bağlamında yukarıdaki metni yazmış ve 
öğrencilerden metin hakkında yorum yapmalarını 
istemiştir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin getirdiği 
yorum metinden çıkarılamaz?

A) Ahmet: İnsan başına gelen sıkıntılardan dolayı 
hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır.

B) Mehmet: Bizler elimizden geleni yapsak da bazı şey-
ler değişmiyor ise Allah’a dua etmeyi bırakmamız 
gerekir.

C) Enes: Dünya hayatı bir sınav yeridir ve bunun bilin-
cinde bir hayat yaşamamız gerekir.

D) Meryem: Doğru kader inancı insanın duygusal yön-
den zaafa uğramasını engeller.

7.  (…..)  Kader, İslam inanç esaslarından birisidir.

 (…..)  Kader’e iman, Kur’an’da kendisinden bah-
sedilen bir inanç öğesidir.

 (…..)  Kader’e iman bağlamında Allah’ın ilmi ve 
kudreti de söz konusu olur.

 (…..)  Kaza ve Kader inancında bilinmesi gere-
ken temel unsur insanın sonsuz bir iradeye 
sahip olmasıdır.

 (…..)  Kaza kavramında ön plana çıkan Allah’ın 
sıfatı yaratmadır. 

 (…..)  Kader kavramında Allah’ın bir şeyi önce-
den takdir etmesi vardır.

Yukarıdaki yargıların doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

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

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

8. İmaret (Aşevi): İhtiyaç sahiplerine karşılıksız 
olarak yemek verilen yerlerdir. Buralarda yolcu-
lar da kalabilirdi.

Daru’l Eytâm: Yetimleri barındırmak ve her tür-
lü ihtiyaçlarını gidermek için yapılan yerlerdir.

Darülaceze: İhtiyaçlarını karşılayamayan engel-
li ve yaşı ilerlemiş olanlara destek olan kurum-
lardır.

Yukarıda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
kurulan bazı kuruluşlar vardır. Bu kurumlara 
bakarak çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslam öncelikle yolda kalmış kimselere yardım edil-
mesini emreder.

B) Yardımlaşma ve dayanışma toplumun her alanında 
olması gereken bir değerdir.

C) Toplumun ihtiyaçlar bölümü temelde üç kurum ile 
giderilmesi mümkündür.

D) Yaşlılar mümkün mertebe darülacezelerden uzak 
tutulmalıdır.
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6. “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde 
olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için infak 
ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. 
Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”

   (Al-i İmrân suresi, 134. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayette bahse-
dilen infak tarzı ibadete örnek olarak gösteri-
lemez?

A) Zekât vermek

B) Namaz kılmak

C) Sadaka vermek

D) Fitre vermek

7. İnsanların ihtiyaçları hem maddi yönden hem de 
manevi yöndendir.

Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi yön-
den bir ihtiyacına örnek olabilir?

A) Yeme-içme   B) Para

C) Kıyafet   D) İnanma

8. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için elbette ibretler vardır.” 

   (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)

Allah (cc) insanlara nasihat ederek neler üzerinde 
nasıl düşünmeleri gerektiğini de göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisini verilen ayetten 
çıkaramayız?

A) İnsanın selim akıl sayesinde ulaşamayacağı bilgi yok-
tur. 

B) Allah (cc) insanı, yaratıcısını bulabilecek kabiliyette 
yaratmıştır.

C) Akıl, İslam dinine göre bilgi kaynaklarındandır.

D) Gece gündüz oluşumu tesadüf eseri olmamaktadır.

9. Ahmet amca bu sene malının zekâtını verirken şu 
değerlere göre verdi :

  Sahip olduğu mala karşılık en az bir keçi ver-
meliydi.

  Sahip olduğu hayvan sayısı 6 idi.

  Sahip olduğu hayvanın kendi cinsinden zekât 
vermesi şart değildi.

Yukarıda verilen değerlendirmelere göre bir 
tane keçiyi zekât olarak ayıran Ahmet amcanın 
malı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Küçükbaş hayvan B) Sığır

C) Koç D) Deve

10. “İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve 
uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve bera-
berlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri 
şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üze-
re kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık 
ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap veri-
lenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmaz-
lığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, 
kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri 
gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.” 

(Bakara suresi, 213. ayet.)

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi verilen ayeti 
yanlış yorumlamaktadır?

A) Mustafa : Peygamberlerin insanlara getirmiş oldukla-
rı kitaplar Allah’a (cc) aittir.

B) Mine : İlahi kitaplar ve peygamberler dinin kaynakla-
rıdır.

C) Nihat : Allah (cc) peygamberlerin tamamına kitap 
indirmiştir.

D) Ezgi : Tüm insanlar aynı soydan gelmektedir.
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)
dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Gökler-
de 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.

1. Kırmızı yazılı bölgede ifade edilen anlam aşağı-
daki ayetlerinde hangisinde geçmemektedir?

A) O, Allah’tır, kendisinden başka İlah yoktur. İlkte de, 
sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na 
döndürüleceksiniz. 

   (Kasas Suresi, 70. ayet)

B) Sizin İlahınız tek bir İlah’tır; O’ndan başka İlah yoktur; 
O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyen-
dir). 

   (Bakara Suresi, 163. ayet)

C) Şüphesiz, ‘Safa’ ile ‘Merve’ Allah’ın işaretlerinden-
dir. Böylece kim Evi (Ka’be’yi)  hacceder veya umre 
yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için 
bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yapar-
sa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını 
verendir, bilendir. 

   (Bakara Suresi, 158. ayet)

D) Allah, gerçekten Kendisi’nden başka ilah olmadığı-
na şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan 
başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve 
Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur. 

   (Al-i İmran Suresi, 18. ayet) 

2. Ömer :  Derslerimi dinledim ve zamanında 
çalıştım, sınavda başarılı oldum.

Halis :  İlaçlarımı doktorun tavsiyesi doğrul-
tusunda kullanıyorum. Şifayı veren 
Allah olduğu için iyileşmek için 
Allah'a dua ediyorum.

Berna :  Ecelim belli olduğu için trafik kural-
larını pek öğrenmedim. Kafama göre 
araba kullanıyorum.

Eda :  Canı veren de alan da Allah'tır. Bu 
sebeple dağ bisikleti sürerken bisik-
letin lastik bakımlarını pek yapmıyo-
rum.

Öğrencilerin söylemleri hakkında;

 I. Ömer sorumluluk sahibi bir öğrencidir.

 II.  Halis doğru bir tevekkül anlayışına sahiptir.

 III. Berna yanlış kader anlayışına sahip değildir.

 IV. Eda doğru bir kader anlayışına sahiptir.

çıkarılan yargılardan hangileri doğrudur?

A) I - II   B) III - IV

C) I - II - IV   D) II - III - IV
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3.  

 I. Eraeytellezî yükezzibu bid-dîn.

 II. Fezâlikellezî yedu'ul yetîm.

 III. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.

 IV. Ellezîne hüm yürâûne

 V. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.

 VI. Feveylün lilmusallîn. 

 VII.  Ve yemneûnel mâûn.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni öğrencile-
rinden Maun suresinin ezberlenmesini istemiştir. 
Elif, annesi ile beraber Maun suresini ezberlemiştir. 
Ders günü olduğu zaman Elif, öğretmenine Maun 
suresini okurken iki ayetin yerini karıştırmıştır. 

Yanlışlığın giderilmesi için numaralandırılmış 
ayetlerden hangileri birbirleri ile yer değiştiril-
mesi gerekir?

A) I - III   B) II - V

C) IV - VI   D) III - V

4. “Görünmeyeni (gaybı) bilen Allah'tır. O sırlarını 
kimseye bildirmez. Ancak bu sırları dilediği pey-
gamberine haber verir” (Cin sûresi, 26-27).

Yukarıdaki ayetten;

 I. Allah ilim sıfatına sahiptir.

 II. Allah bildirmedikçe kimse gaybı bilemez.

 III. Cinler geleceği bilen nurani varlıklardır.

 IV. Allah peygamberlerden dilediğine geleceğin 
sırlarını bildirir.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

 

5.  I. Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O’dur. 

 II. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve O’nun 
rızkından yiyin. 

 III. Sonunda gidiş O’nadır. (Mülk Suresi, 15. ayet)

Buna göre;

 I. numaralı maddede fiziksel yasa var-
dır.

 III. numaralı maddede ömür kavramı 
ön plana çıkmaktadır.

 II. numaralı maddede rızık kavramına 
değinilmiştir.

ifadelerinin doğru / yanlış sıralamaları nasıl 
olmalıdır?

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

C) D - D - Y   D) D - Y - Y
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1. Hz. Peygamber (sav) zamanında Mescid-i Nebi’nin 
temizliğini yapan kimsesiz bir kadın vardı. Hz. 
Peygamber (sav) temizlik işlerini yapan kadını bir 
müddet göremeyince sahabeye onu sorar. Sahabe 
de kadının öldüğünü söyler. Hz. Peygamber (sav), 
“Neden bana haber vermediniz?” diyerek sahabe-
ye sitem eder. Daha sonra Hz. Peygamber (sav) 
kadının mezarına gider  ve onun için dua eder.            
(Buhari, C 4, s. 81. ) 

Sahabe, kadının öldüğünü Hz. Peygambere (sav) 
bildirmeye bile gerek görmemişlerdi. Oysa o, her-
kesin durumuyla ilgilenirdi.

Yukarıda anlatılan olayda Hz. Peygamber (sav) 
hangi konuda insanlara örnek olmaktadır?

A) İlme değer verme

B) İbadetleri aksatmama

C) İnsana değer verme

D) Temizliğe önem verme

2. Din; inanç, ibadet ve ahlak konularında Allah’ın 
(c.c.) varlığı ve birliği esası üzerine kurulmuştur. 
İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşama-
sında göstermektedir. 

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi verilen bilgiyi 
yanlış yorumlayarak İslam’ın görüşlerine aykırı 
bir görüş beyan etmektedir?

A) Din sadece gaib konuları hakkında bilgi vermektedir.

B) İbadetlerin olmadığı bir inanç sistemi düşünülemez.

C) İslam dini hem dünya hem de ahiret mutluluğunu 
hedeflemektedir.

D) Din sadece kişinin Allah (cc) ile arasındaki ilişkileri 
değil, insanların kendi aralarındaki ilişkileri de düzen-
ler.

3. “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan 
verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirse-
niz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu 
sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta 
olduklarınızı bilir.”  (Bakara suresi, 271. ayet)

 I. Sadaka sadece fakirlere verilebilir.

 II. Yardımların gizlilik esası üzerine yapılması tav-
siye edilmiştir.

 III. Zekâtın verilmesiyle, zekâtın kelime anlam-
larından birisi olan günahlardan temizlenme 
gerçekleşmiş olur.

 IV. Ayet, Allah’ın (cc) ilim sıfatından bahsetmekte-
dir.

Yukarıda infak ile ilgili bazı esasları belirten bir 
ayet verilmiştir. Verilen ayetten yukarıdaki yar-
gılardan hangisini çıkaramayız?

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

4. İşe geç kalan Ahmet bey sabah hızlıca evinden 
çıkarak arabasına bindi ve son sürat iş yerine 
ulaşmaya çalıştı. Hava soğuktu ve yollar kay-
gandı. Ahmet bey keskin bir viraja hızlı girdi-
ği için arabası kaydı ve kaza yaptı. Neyse ki 
Ahmet bey kazayı ucuz atlatmıştı. Arabası çok 
hasar görse de kendisine fazla bir şey olma-
mıştı. Eve geldiğinde eşine ; “Allah (cc) yüzü-
müze baktı. Vardır bunda da bir hayr. Olacağı 
varmış.” dedi.

Verilen parçada Ahmet beyin İslam inanışında 
kader konusuyla ilgili olarak yanlış olan fikir 
ya da davranışını hangi öğrenci doğru tespit 
etmiştir? 

A) Rüstem: Sabah erken kalkmamıştır.

B) Meryem: Arabasına binerken besmele çekmemiştir.

C) Ramazan: Soğuk havalarda araba kullanmıştır.

D) Nermin: Yapmış olduğu hatayı kabul etmeyip suçu 
alın yazısına bağlamıştır.
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6. Hz. Muhammed’e, “Sadakanın en fazi-
letli olanı hangisidir?” diye sorulunca şöyle 

demiştir: “Malı az olanın gücüne göre verdi-
ğidir. ” 

(Dârimî,Salât,135)

Yukarıdaki hadiste vurgulanan yardım verenin 
özelliği aşağıdaki ayetlerin hangisinde geç-
mektedir?

A) Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. 
Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olur-
sa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin 
üzerinizde gözetleyici değilim. (En’am Suresi, 104. 
ayet)

B) Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası 
ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin 
temizinden yiyin (dedik). Onlar Bize zulmetmediler, 
ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara Suresi, 
57. ayet)

C) Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) 
yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olan-
lar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden 
dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri 
son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları ken-
dilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, 
hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 
kendileridir. (Haşr suresi, 9.ayet)

D) Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah’a 
yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim 
için de bir hidayet ve bir rahmettir. (Casiye Suresi, 
20. ayet)

7. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan kor-
kup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize 
hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulu-
nun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cim-
ri tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtu-
luş) bulanlardır. (Tegabün Suresi, 16. ayet)

Ayete göre;

 I. İnfak, İslam tarafından yapılmasını istenen bir 
yardımlaşmadır.

 II. Cimrilik, İslam tarafından sevilmeyen ve yar-
dımlaşmaya engel olan bir tutumdur.

 III. İnfakta bulunup yardımlaşanlar ahirette kurtu-
luşa erenlerden olacaktır.

 IV. Zenginler her zaman manevi yardımda bulun-
ması gerekir.

ifadelerinden hangisine ulaşılamaz?

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

8. Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kal-
dı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz. (Bakara Suresi, 42. 
ayet)

Ayete göre;

 I. Hakkın örtülmemesi Allah tarafından emredil-
miştir.

 II. Hakkın batıl ve yanlış işlerle ile gizlenilmesi 
İslam tarafından yasaklanmıştır.

 III. Kişi bile bile hakkın üstünü örtmemelidir.

yargılarından hangisine ulaşılır?

A) Sadece I- II   B) Hepsi

C) Hiçbir   D) Sadece III

9. “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.’’  
(Muvatta, Husnü’l-Hulk, 1.)

Buna göre;

Esma nur: Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimleri korur 
ve gözetirdi. 

Ebrar: Hz. Muhammed (s.a.v) her zaman anne ve 
baba hakkının korunması gerektiğini vurgulamış-
tır.

Ela: Hz. Muhammed (s.a.v.) düşmanlarını hiçbir 
zaman affetmemiş her fırsatta intikam almıştır.

Erdinç: Hz. Muhammed (s.a.v.) hayvanların da 
insanlar üzerinde hakkı olduğunu söyler ve onlara 
iyi muamelede bulunulmasını emrederdi.

öğrencilerden hangisinin söylediği yukarıdaki 
hadisin verdiği mesaja zıttır?

A) Esma nur       B) Ebrar                C) Ela       D) Erdinç

10. İslam’ın emir ve yasaklarından bir tanesi de yetim-
lerin hakkının korunması ve onlara kötü davra-
nılmamasıdır. Her şartta onların gönülleri hoş 
tutulması ve ihtiyaçlarının mümkün mertebe 
giderilmesi İslam’ın öğretilerinden birisidir. Yetimi 
azarlamak, ona karşı su-i muamelede bulunmak, 
hakkını gasp etmeye çalışmak İslam’ın haram say-
dığı davranışlardandır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi yukarıdaki parag-
rafın ana düşüncesini desteklemektedir?
A) Allah’a döneceğiniz günden sakının. Sonra herkese 

kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara  haksızlık 
yapılmayacaktır. (Bakara Suresi, 281. ayet)

B) “Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın 
azarlama.” (Duhâ suresi, 9-10. ayetler)

C)  Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı hak etti. Çün-
kü bunlar, Allah›ı bırakıp şeytanları veli edinmişler-
di. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. 
(Araf Suresi, 30. ayet)

D) Biz kitabı ancak,  hakkında ihtilafa düştükleri şeyi 
onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve 
hidayet olması dışında (başka bir amaçla) indirme-
dik.                                   (Nahl Suresi, 64. ayet)



DENEME
SINAVI

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Sınav süresi 20 dakikadır.

3. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

Adı Soyadı:  .....................................................................................
Okulu: ..............................................................................................
Sınıfı:  ..............................................................................................
Numarası:........................................................................................

11DİN KÜLTÜR VE 
AHLAK BİLGİSİ

29

D
EN

EM
E 

11

1. Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah, ondan başka tanrı yoktur. daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kay-
yum)dir. Onu ne uyuklama, ne de uyku tutar. Gök-
lerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan 
onun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının 
önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini de bilir. 
Dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey 
kavrayamazlar. Onun kürsüsü (sonsuz kudreti )  
gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek 
kendisine zor gelmez. Gerçek ten yüce ve büyük 
olan yalnızca odur. (Bakara suresi, 255. Ayet)

Verilen ayetten kader konusu ile ilgili olarak 
aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A) Evrendeki mutlak güç sahibi Allah’tır (cc).

B) Allah’ın (cc) iradesi insanların iradesini kuşatmakta-
dır.

C) Allah (cc) insanların yaptıkları ve yapacakları konu-
sunda bilgi sahibidir.

D) İnsanların yapacakları her şeyi belirleyen Allah’tır 
(cc).

2. Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde 
olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcar-
lar (infak ederler). Öfkelerini yutarlar ve insanları 
affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları 
sever.” (Al-i İmrân suresi, 134. Ayet)

Verilen ayette Allah (cc) insanların her durumda, 
imkânları ölçüsünde infak yapmalarını tavsiye 
etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetteki vur-
guya örnek bir infak çeşidi olabilir?

A) Zengin olan Cemil beyin vermesi gereken zekâttan 
daha fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıtması.

B) Fabrikatör Leyla hanımın zekâtını aksatmadan ver-
mesi. 

C) Asgari ücretle geçinen Mehmet amcanın sadaka ver-
mesi.

D) Maddi durumu oldukça iyi olan Zeynep hanımın 
komşularını ve yetimleri gözetip kollaması. 

3. Hz. Ömer bir gün bir toplulukla karşılaşır. Yanlarına 
yaklaşır ve onlara sorar:

 “Sizler kimsiniz, ne iş yaparsınız?”

 “Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanla-
rız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını  yaratmış-
tır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” 

Bu sözlere çok kızan Hz. Ömer, 

“Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının 
sırtından geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsı-
nız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve 
ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” 
der ve onları uyarır.

(İlköğretim Din Kül. ve Ah. Bil. Der. Öğr. Kıl. 8, s. 83)

Verilen parçada Hz. Ömer’in karşılaştığı kişileri 
eleştirdiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi ihtiyacı olan ürünleri kendilerinin yetiştirme-
meleri.

B) Tembelliklerine dini alet ediyor olmaları.

C) Fazla ibadet ediyor olmaları.

D) Saygı konusunda hatalı davranıyor olmaları. 

4.  I. Dedesi

 II. Kız kardeşi

 III. Babaannesi

 IV. Amcası

Zekâtını verme zamanı gelen Ali Bey, ihtiyaç 
sahibi olan yukarıdaki akrabalarından hangisi-
ne zekât verebilir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) II ve IV
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5. 

I- Fıtır sadakası İslam’ın maddi yardım türle-
rinden birisidir. II- Hz. Muhammed (s.a.v.) pek 
çok hadislerinde bu sadakanın verilmesinin 
gerekli olduğunu ifade etmiştir. III- Fıtır sada-
kası toplumumuzda fitre olarak da bilinir. IV- 
Fıtır sadakasının fakir olan büyükanne ya da 
torunlara verilmesi en güzel olanıdır.

Yukarıda fıtır sakası hakkında verilen paragra-
fın numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

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

6. I- İnfak mal ile yapılan bir ibadettir. II- Bu ibadeti 
yerine getirirken gösterişten ve riyadan uzak dur-
mak gerekir. III- Fakirlerin incinmemesine dikkat 
edilmelidir. IV- Sadakayı başa kakmak gibi kötü bir 
tavır sakınılmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta infak hakkında verilen 
cümlelerin hangisinde ahlaki boyuta değinil-
memiştir?

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

7. 

Din, kişinin aklına ve kalbine hitap eden bir kurum-
dur. Din kişinin aklını doğru yolda ve doğru bir 
şekilde kullanmasını ister. Kalbini kötülüklerden 
arındırmasını, iyi duyguların hakim olmasını hedef-
ler. Din kişinin hem fiziksel yönden hem de psiko-
lojik olarak sağlıklı olmasını temin edecek ilkeler 
getirir. Gıybet, fesat, su-i zan gibi hem gönlünü 
hem ruhunu kirletecek davranışlardan uzak dur-
masını emreder.

Yukarıdaki paragrafa aşağıdakilerden hangisi 
başlık olarak yazılabilir?

A) Din-Toplum İlişkisi

B) Din-Birey İlişkisi

C) İslam İnanç Esasları

D) Dinin Asıl Kaynakları

8. De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka 
iletecek olan bir kimse var mı?” De ki: “Hakka Allah 
iletir.” Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha 
lâyıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan 
kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsu-
nuz?” (Yunus suresi, 35 ayet)

İslam’ın üzerinde hassasiyetle durduğu konular-
dan birisi hak kavramıdır. Hak kelimesi Kuran’ın 
pek çok yerinde farklı anlamlarda kullanılmıştır. 

Yukarıdaki ayette altı çizili yerler ile kastedilen 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru yol      B) Adalet         C) Emanet     D)  Cennet

9. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’yi fethettiği zaman 
kendisine Mekke döneminde işkence edip zorluk 
çıkartanları affetmiş, hatalarını bağışlamıştır. Hiç-
birisinden intikam almamış onları kendi hayatla-
rında serbest bırakmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
onlara Hz. Yusuf’un kardeşlerini affettiğinde söyle-
diği şu sözü söylemiştir: “Yusuf dedi ki: “Bugün size 
kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlile-
rin en merhametlisidir.” (Yusuf suresi, 92. ayet)

Metne göre;

 I. Hz. Muhammed rahmet elçisidir, merhametli-
dir.

 II. Hz. Yusuf kendisine zulüm eden kardeşlerini 
bağışlamıştır.

 III.  Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine Medine 
döneminde eziyet verenleri bağışlamıştır.

 IV. Hz. Yusuf’un kıssası Kuran’da geçmektedir.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

10. Hz. Muhammed (s.a.v.) her türlü zorluklara rağ-
men İslamiyet’i tebliğ etme görevinden asla vaz-
geçmemiştir. Sıkıntılar karşısında yılmamış, ken-
disini öldürmek isteyenlere karşı büyük cesaret 
örneği göstermiştir. Mekkeli müşriklerin amcası 
Ebu Talib’e “Yeğenin ile konuş bu işten vazgeçsin” 
demelerine karşılık Sevgili Peygamberimiz: “Bunu 
bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol 
elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden 
vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar, yahut 
ben bu uğurda canımı veririm.” diye cevap vermiş-
tir.

Hz. Muhammed’in amcasına karşı söylemiş 
olduğu sözde O’nun hangi yönü ön plana çık-
maktadır?

A) Cesareti B) Merhameti  C) Adaleti  D) Sevgi ve Saygısı
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1. Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: 
Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında 
görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat 
edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışan-
lar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu 
budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.

      (Tevbe suresi, 60. Ayet)

Kur’an-ı Kerim’de zekât verilebilecek olan sekiz 
sınıf insan sayılmaktadır.   

Verilen ayete göre aşağıdaki insanlardan han-
gisine zekât verilemez?

A) Özgürlüğü elinden alınmış olan.

B) İhtiyaç sahibi olan torunumuz.

C) Fakir olan komşumuz.

D) Allah (cc) rızası için ilim tahsil eden öğrenci.

2. İslam dini insanların mutluluğu için bazı konuları 
koruma altına almıştır. Bunlardan birisi de insanla-
rın mallarının korunmasıdır.

Aşağıdaki kurallardan hangisinin amacı malla-
rın korunması olamaz?

A) İçki ve uyuşturucunun haram olması

B) Rüşvetin yasaklanması

C) Faizin haram olması

D) İsraf edilmemesinin istenmesi

3.  I.   İnsanlara verdiği değeri göstermiştir.

 II.  Sorumluluğun paylaştırılmasını sağlamıştır.

 III.  Peygamber olduğunu ispatlamıştır.

 IV.  Daha doğru karalar vermesini sağlamıştır.

Hz. Muhammed (sav) istişare yaparak yukarı-
dakilerden hangisini gerçekleştirmemiştir?

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

4. Hz. Peygamber (sav) bir yolculuk dönüşünde saha-
beden Hz. Cabir (r.a.) ile sohbet eder. Hz. Peygam-
ber (sav) bu sohbette Cabir’in yeni evlendiğini 
ve borçlu olduğunu öğrenir. Bunun üzerine söz 
arasında Cabir’e ne kadar malı olduğunu sorar. O 
da sadece bir devesinin olduğunu söyler. Hz. Pey-
gamber (sav), Hz. Cabir’e yardım etmek ister. Bu 
nedenle onunla konuşurken devesini beğendiği-
ni ve onu kendisine satıp satmayacağını sorar. Hz. 
Cabir Medine’ye varıncaya kadar binmek şartıyla 
devesini Hz. Peygambere (sav) satar.

Cabir, Medine’ye varınca devesini teslim etmek 
için Hz. Peygamberin yanına gider. Fakat o anda 
Hz. Cabir, ummadığı bir durumla karşılaşır. Hz. 
Peygamber (sav), devenin ücretini öder. Deveyi de 
Cabir’e düğün hediyesi olarak verir.

    (Buharî, Cihad, 49)

Hz. Peygamber (sav) verilen parçada infak iba-
detinin hangi yönüne dikkat etmek istemiş 
olabilir?   

A) Yardımı ilk önce yakınlarımıza yapmak

B) Yılın her döneminde infak yapmak

C) Bollukta da darlıkta da yardım edebilmek

D) İhtiyaç sahibini kırmamak

5. İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri 
düzenleyen hükümlere “muamelat” denir. Kur’an-ı 
Kerim’de bu konu ile ilgili birçok ayet bulunmak-
tadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ticari hayat ile 
ilgili kuralları barındırmaktadır?

A) “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile 
tartın...”(İsrâ suresi, 35. Ayet)

B) “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor...”         (Nisâ suresi, 58. Ayet)

C) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...” 
(Ahkâf suresi, 15. Ayet)

D) “...Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir 
suçlu başkasının suçunu yüklenmez...” (En’âm sure-
si, 164. Ayet)



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

34

D
EN

EM
E 

13

6. Bir zamanlar Mein (Mayn) balıkçısı isminde, şansı 
ile meşhur bir adam varmış. Bu adam ne zaman 
balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balıkla 
gelirmiş. Adam bu yüzden para kazanırken talihi 
de dillere destan olmuş. O kadar ki birinin faz-
la şanslı olduğunu anlatmak için “Mein balıkçısı 
gibi talihli” demek âdet hâline gelmiş. Gün gelmiş 
balıkçı ölmüş. Tören için evine gelenler, Mein balık-
çısının evinde balık ve su üzerine zengin bir kütüp-
hane olduğunu görmüşler. Adamın neden balık 
avından her defasında boş dönmediği o zaman 
anlaşılmış. Çünkü …………..

Verilen parçanın anlam bütünlüğünün bozul-
maması için aşağıdakilerden hangisi ile devam 
ettirilmesi en uygunu olacaktır?

A) Adam balıkçılığa genç yaşlarında başlamış.

B) Adam talihine çok güveniyormuş.

C) Adam bu konuda herkesten fazla bilgi sahibiymiş.

D) Adam işine yeterli zaman ayırıyormuş.

7. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi 
fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratma-
sında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur 
fakat insanların çoğu bilmezler. (Rûm suresi, 30. 
Ayet)

Verilen ayetin yorumlanmasını isteyen öğret-
mene aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış 
bir cevap vermiş olabilir?

A) Serhat: Din duygusu, insanın doğuştan taşıdığı bir 
duygudur.

B) Tülay: Tüm insanların davranışlarını ve inançlarını 
belirleyen Allah’tır (cc).

C) Muzaffer: Allah (cc), koymuş olduğu kuralları değiş-
tirmeden Evren’in düzenini sağlamaktadır.

D) İnci: İnsanların bir kısmı yanlış bir inanış ve davranış 
içerisindedir.

8. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun! 

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin maskaraya!  

             Mehmet Akif ERSOY

Verilen şiire göre Mehmet Akif Ersoy aşağıdaki 
konulardan hangisini eleştirmemiştir?

A) Tevekkülü

B) Çalışmamayı

C) Dine hurafe sokulmasını

D) Tevekkülün yanlış uygulanmasını

9.  I. Ekonomik dengesizlikleri önler, ekonomik 
hayatın canlanmasına katkı sağlar.

 II. Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, düş-
manlık ve kin gibi duyguları giderir.

 III. Allah’ın (cc) bize vermiş olduğu nimetlere kar-
şılık şükrümüzün ifade edilmesini sağlar.

 IV. İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü huyları 
yok eder, bunların yerini iyilik ve hayırseverlik 
gibi güzel huyların almasına yardımcı olur.

Yukarıda verilenlerden hangisi zekâtın birey-
sel faydalarından bahsetmektedir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve IV   D) III ve IV

10. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri konularına göre tasnif 
edildiğinde maddelerden bir tanesi de kıssalardır.

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarda özellikle aşağı-
daki konulardan hangisi işlenmektedir?

A) İbadetlerin nasıl yapılacağı.

B) Ders çıkaracağımız yaşanmış olaylar ve peygamber-
lerin yaşanmış hayat hikâyeleri.

C) İnancın hangi temler üzerinde kurulduğu.

D) Sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken olaylar.
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1. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur 
indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler 
çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere 
gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize 
sunandır. (İbrahim suresi, 32.ayet)

Ayete göre;

 I. Kırmızı yazılı yerde fiziksel yasa ön plandadır.

 II. Rızkı veren Allah’tır.

 III. Allah yer ve gökleri yaratmıştır.

 IV. Her varlık bir gün O’na dönecektir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

2. 

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tan-
dır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman 
da yalnız O’na yalvarırsınız. ( Nahl suresi, 53. 
ayet)

Ayet hakkında öğrencilerin yapmış olduğu 
yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ethem: Rızkın kaynağı Allah’tır.

B) Emel: Allah kullarının her halini bilendir.

C) Melike: Kuran, bireylerin çalışma gereğine vurgu 
yapmıştır.

D) Mustafa: Dua sadece bize zarar dokunduğu zaman 
yapılır.

3. Yıllardır özlemini çektiği hac ibadeti için Mehmet 
amca para biriktirmeye başlamıştı. Her ay kazan-
cının bir kısmını bu ibadet için ayırıyordu. Hac için 
gerekli olan paranın neredeyse yarısını toparla-
mıştı. Bir gün komşusu, Mehmet amcanın kapısı 
çalıp kendisinin kanser hastası olduğunu ve teda-
vi için belli bir miktarda para gerektiğini söyledi. 
Mehmet amca hac ibadeti için biriktirmiş olduğu 
parayı komşunun tedavisi için harcamıştı.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Mehmet amca hac ibadeti yerine getirmek istemiştir.

B) Mehmet amca infak görevini yerine getirmiştir.

C) Mehmet amca eli sıkı bir kimsedir.

D) Mehmet amca komşuluk ilişkilerini layıkıyla yerine 
getirmiştir.
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1. Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o 
sınırları çiğneyen kimseler, bir gemideki yolculara 
benzer. Onlar kendi aralarında kura çekip gemiyi 
paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimi-
lerine de alt tarafı düşmüştü. Geminin alt kısmında 
bulunanlar, suya ihtiyaç duyduklarında, yukarıda-
kilerin yanına geliyorlar ve su ihtiyaçlarını oradan 
gideriyorlardı. Bir defasında kendi kendilerine, ‘Biz 
kendi payımıza düşen alt kısımda bir delik açsak 
da yukarıdakileri hiç rahatsız etmesek.’ dediler. 
Eğer yukarıdakiler, alttaki insanları istekleriyle baş 
başa bırakırlarsa, topluca helâk olurlar. Eğer onla-
ra engel olurlarsa, hem kendileri hem de diğerleri 
kurtulur.” 

    (Buhârî, Şirket, 6)

Yukarıda verilen paragrafta Hz. Muhammed 
(sav) sözlerinden;

 I. Yardımlaşmak, topluca yaşamanın bir zorunlu-
luğudur.

 II. Ecel sadece canlılar için değil, her varlık için 
geçerli bir kavramdır.

 III. İslam dininin amacı, insanın hem dünya hem 
de ahiret mutluluğudur.

Yargılarından hangisini çıkaramayız?

A) Sadece I   B) I ve II

C) I ve III   D) II ve III

2. “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriy-
le tatmin bulur.”

   (Ra’d suresi, 28. Ayet)

Verilen ayette Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’in hangi 
özelliğine vurgu yapmaktadır?  

A) Kur’an-ı Kerim’in muhatabının yalnızca insan olması-
na.

B) Kur’an-ı Kerim’in okunmasının bir ibadet olduğuna. 

C) Zorluklar karşısında insana dayanma gücü vermesi-
ne.

D) Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar Allah (cc) tarafından 
korunacak olmasına.

3.  I. Gerekliği kadar çalışmalı

 II. Varsa alması gereken bir tedbir, almalı

 III. Abdest almalı

 IV. Sadece Allah’a (cc) güvenmeli

Doğru bir tevekkül anlayışı için yukarıda veri-
lenlerden hangisi şart değildir?

A) Sadece I   B) I ve II

C) Sadece III   D) III ve IV
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1. 
O’dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, 
sonra bir alak’tan (embriyo) yarattı; sonra sizi 
bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü (ergin-
lik) çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız 
için size (belli bir ömür vermektedir). Sizden 
kiminin daha önce hayatına son verilmektedir; 
adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklı-
nızı kullanmanız için (Allah sizi böyle yaşatır). 
(Mü’min Suresi, 67. ayet)

Yukarıdaki ayette öne çıkan iki kavram hangi 
şıkta verilmiştir?

A) Biyolojik Yasa-Ecel  B) Fiziksel Yasa-Ecel

C) Toplumsal Yasa-Ecel D) Kaza-Kader

2. 

I- Su yüzderedece kaynar.

II- Anne karnında kalan bir canlı 
belli bir müddet sonra doğar.

III- Kesilen damardan kan akması

IV- Bitkilerin uygun şartlarda 
büyümesi 

Yukarıdaki yargıların kaza ya da kader oluşla-
rına göre gruplandırılması hangi şıkta doğru 
olarak verilmiştir?

KAZA KADER

A) I - II III - IV

B) III - IV I - II

C) I - III II - IV

D) I - IV II - III

3. (….)   Zekat ibadetinin Kuran’ı Kerim’de yirmi yedi 
yerde namaz ile beraber anılması İslami-
yet’in zekat ibadetine verdiğini önemi gös-
terir.

 (….)   Zekat ibadetinden sorumlu olunması için 
zekat verecek kişide borçlarla beraber nisab 
miktarı bir mala sahip olması gerekir.

 (….)   Zekat, Allah’ın zengin olan Müslümanlara 
farz kıldığı bir ibadettir.

 (….)   Zekatın kimlere verileceği Kuran’ın Kerim’in 
Tevbe suresinin 160. ayetinde açıklanmıştır.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

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

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



DİN KÜLKÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

44

D
EN

EM
E 

16

4. Zekât verecek kimse dinen zengin sayılması gere-
kir. Aynı zamanda akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış 
olması da şarttır. Ancak …….. mezhebinde dinen 
zengin sayılan çocukların zekatı velisi ya da vasisi 
tarafından verilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere geti-
rilmesi gereken mezhep ismi hangi şıkta veril-
miştir?

A) Hanefi   B) Caferi

C) Hanbeli   D) Şafi

5. 

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden han-
gisi bir başlık olarak yazılabilir?

A) Din Hayatı Olumlu Yönde Etkiler

B) Hayatın Anlamı Nedir?

C) Ölüm Bir Son Değildir?

D) İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir?

6. İslam dininin temel hedeflerinden birisi de bireyi 
ve toplumu şefkat ve merhametli bir hale getir-
mektir. Şefkat ve merhametin olduğu bir toplum-
da barış ve huzur vardır. 

Aşağıdaki şıkların hangisinde yukarıdaki 
paragrafın ana düşüncesini destekleyen bir 
hadis yoktur?

A) İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet 
etmez. (Buhârî, Tevhîd, 2)

B) Kim helal kazancından bir hurma miktarı kadar sada-
ka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder- 
Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. 
Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştir-
diği gibi dağ gibi olana kadar büyütür (bereketlendi-
rir). (Buhari, Zekat, 8)

C) Allah mahlûkâtı yarattığı vakit, kendi nezdinde arşın 
üstünde bulunan kitabına “Rahmetim gazabıma 
üstün geldi” diye yazdı. (Buhârî, Tevhid 15)

D) Bu, Allah’ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merha-
mettir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet 
eder. (Müslim, Cenâiz, 11)
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1. Hz. Muhammed (sav) bir keresinde, “ Müflis (iflas 
etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye sorar. Saha-
be “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olma-
yan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: 
“Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet 
gününde namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin 
sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, buna ifti-
rada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin 
kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. 
Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun 
iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri 
kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak 
sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzeri-
ne yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak 
cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”

   (Müslim, Birr ve Sıla, 59)

Verilen paragrafta Hz. Muhammed (sav) bizleri kul 
hakkı konusunda uyarmakta ve kul hakkının ne 
kadar önemli, büyük bir günah olduğunu anlat-
maktadır.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi verilen 
paragrafın konusu doğrultusunda bizleri kul 
hakkı ile ilgi uyarmaktadır? 

A)  “Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan 
gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömü-
lürler. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar 
(döner). İşte bu aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir. 
Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. 
Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da geri 
döner. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündü-
zü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yâsîn 
suresi, 37-40. Ayetler)

B) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan 
verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, 
işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebep-
le sizin günahlarınızı örter...” (Bakara suresi, 271. 
Ayet)

C) “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. 
Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde 
taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine 
onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün 
kıldık.” (İsrâ suresi, 70. Ayet)

D) “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde hak-
sız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap 
bunlaradır.”                           (Şûrâ suresi, 42. Ayet)

2. Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı, “Ey 
Allah’ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, emrinde-
yim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar 
edeyim.” diyen Cebrail’e (a.s) Hz. Muhammed 
(s.a.v.): “Hayır Ey Cebrail! Ben insanları helak etmek 
için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki 
bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslü-
man çıkar.” cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine, 
“Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar bil-
miyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti.  
(Buharî, Bed’ül-halk, 7)

Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muham-
med’in (sav) verilen parçada ön plana çıkan 
özelliği ile ilgilidir?

A) “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti 
müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konu-
şun! Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin! 
Size emanet edileni koruyun!..” (Ahmet bin Hanbel, 
Müsned, C 5, s. 323)

B) “...Her iki grup da iyi şeylerle meşguldür; şu var ki bir 
şey talep ederek dua edenlere o şeyi verip verme-
mek Allah’a aittir. Hâlbuki diğer gruptakiler ilim elde 
ediyorlar ve böylece cehaleti savıp kovuyorlar. Bana 
gelince ben öğretmen olarak gönderildim.”  (İbn 
Mace, Mukaddime, 17)

C) “Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulması-
na yardımcı olanlar insanların en hayırlılarıdır. İçinde, 
zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir 
toplum yükselemez.”  (İbn Mace, Sünen, Sadakat, 
17. hadis) 

D) “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder, siz 
yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de 
size merhamet etsin.” (Tirmizî, Birr, 16. hadis)
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3. Mûsâ bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda 
giderken Tûr tarafında bir ateş gördü; ailesine, 
“Siz bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan 
size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş 
getiririm” dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki 
vadinin sağ tarafından, (oradaki) ağaç yönünden 
kendisine şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Muhakkak ki 
ben yalnızca âlemlerin rabbi olan Allahım.  Asânı 
yere bırak!” Mûsâ asâyı yılan gibi kıvrılır görünce, 
dönüp arkasına bakmadan kaçtı. «Ey Mûsâ! Beri 
gel, korkma, çünkü sen güvendesin.  Şimdi elini 
koynuna sok; bir hastalık yüzünden olmaksızın 
bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kol-
larını normal konuma getir (sakin ol). İşte bu ikisi 
Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin, rabbin 
tarafından iki kesin delildir. Onlar, yoldan çıkan bir 
kavim olmuşlardır.» Kardeşim Hârûn benden daha 
açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan 
bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni 
yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyo-
rum.” Allah buyurdu: “Seni kardeşinle destekleye-
ceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede 
size erişemeyecekler, mûcizelerimizle siz ve size 
tâbi olanlar üstün geleceksiniz.” Mûsâ onlara apa-
çık mûcizelerimizle gelince, “Bu, olsa olsa düzmece 
bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle 
bir şeyin olduğunu da duymadık» dediler.  Mûsâ 
dedi ki: “Kendi katından kimin hidayet getirdiğini 
ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen 
rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz.

                     (Kasas-suresi, 29-37. Ayetler)
Kasas suresinde Hz. Musa ile ilgili verilen ayet-
lerden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkara-
mayız?

A) Hz. Musa kendisine Allah (cc) tarafından peygamber-
lik görevi verilene kadar peygamber olduğunu bilmi-
yordu. 

B) Hz. Musa peygamber olmadan önce de bazı mucize-
lere sahipti.

C) Hz. Musa davasında yalnız bırakılmamış, kendisine 
yardımcı olarak Allah (cc) tarafından kardeşi görev-
lendirilmiştir.

D) Hz. Musa’ya Allah (cc) tarafından davasında başarılı 
olacağı, üstün geleceği bildirilmiştir.

4.   Uzayın ortalama ısısı eksi 270 °C’tur. Bu ısıda 
herhangi bir canlının yaşaması imkânsızdır. 
Dünya’nın ortalama ısısı ise 15-20 °C arasın-
dadır. Dünya›da canlı hayatına uygun ısının 
korunması, Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık 
ve Güneş›in yaydığı ısıyla yakından ilişkilidir. 
Dünya›ya ulaşan güneş enerjisindeki bir azal-
ma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buz 
tabakasıyla kaplanmasına yol açarken, Güneş 
enerjisinin biraz artması hâlinde ise bütün can-
lılar kavrularak ölecektir.

  Dünya’mızın şekli, büyüklüğü, atmosferinin 
yaşam için uygunluğu, okyanuslar ve denizler, 
bulutların oluşumu ve yağmurların yağması, 
bir düzen içerisinde gerçekleşmektedir. İnsan 
vücuduna baktığımızda da aynı gerçeği görü-
rüz. Hücrelerimiz, vücudumuzu saran sinir ağı, 
görevlerini karıştırmadan yapan iç organları-
mız, kaslarımız ve iskelet sistemimiz de bunun 
kanıtıdır. Bilim, bunların her birini ayrıntılı bir 
biçimde incelemekte ve bu ölçünün kusursuz 
bir biçimde sürdüğünü kanıtlamaktadır.

  Atmosfer tabakası Dünya’mızın etrafını çepe-
çevre kuşatır. Şayet bu tabaka şimdiki hâlin-
den daha kalın olsaydı Güneş ışınları Dünya’ya 
ulaşamayacaktı. Dünya, canlıların yaşayama-
yacağı kadar soğuk bir yer olacaktı. Atmosfer 
tabakası şimdikinden daha ince olsaydı, bu 
durumda da Güneş’ten gelen zararlı ışınlar 
canlıların yaşamını tehdit edecekti. Hatta bu 
zararlı ışınlar nedeniyle Dünya’da pek çok can-
lının yaşaması imkânsız hâle gelecekti. 

Yukarıda verilen örnekleri anlatan öğretmenin 
aşağıdakilerden hangisini öğrencilerine öğret-
meye çalıştığı söylenebilir?

A) Dünya’nın varoluş süreci mükemmel tesadüfler zinci-
rini ortaya koymaktadır.

B) Evrenin oluşumu düşünüldüğünde Dünya’nın yok 
olması kolay olmayacaktır.

C) Evrende var olan düzen bir tesadüf sonucunda oluş-
muş olamaz.

D) İnsanların Evrenin varoluşunda oynadığı rol sanılan-
dan daha fazladır.
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8. İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların amacı; insanı 
……………….. yüceltmektir

Her dinde olduğu gibi İslam dininin de emir ve 
yasakları ile hedeflediği bazı davranışlar ve durum-
lar vardır.

Bu konu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi-
nin en doğru tamamlanması aşağıdaki hangi 
kavram ile olabilir?

A) Madden

B) Ahlaken

C) Bedenen

D) İlmen

9. 

“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, Allah’la 
peygamberleri arasını ayırmak isteyen, “Bir kısmı-
na inanır bir kısmını inkâr ederiz” diyerek ikisi ara-
sında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek-
ten kafir olanlardır...”

(Nisâ suresi, 150-151. Ayetler)

Kur’an-ı Kerim’de inanç konuları ile ilgili pek çok 
ayet vardır. 

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yukarıdaki 
ayetten inanç konusu ile ilgili yanlış bir yorum 
çıkarmış olabilir?

A) Peygamberler içerisinde sadece Hz. Muhammed’e 
(sav) inanmak, Müslüman olmak için yeterlidir.

B) Peygamberlere inanç konusunda Allah’ın (cc) gön-
derdiği tüm peygamberlere inanmak gerekir.

C) Bazı insanlar inanç konusunda hata yapmaktadırlar.

D) Allah’a (cc) inanmak, peygamberlere inanmayı da 
gerektirmektedir.

10. Kur’an-ı Kerim insanları uyarmak için Allah (cc) 
tarafından gönderilmiş son ilahi kitaptır. İnsanı 
muhatap aldığı için de içeriği ve konuları insan 
odaklıdır. İnsanın ihtiyacına yönelik olarak konula-
rı inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar baş-
lıkları altında toplanabilir.

 Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu-
nu diğer ayetlerden farklı olarak inançla ilgili-
dir?

A)  “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”

(Ahkâf suresi, 15. Ayet)

B) “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor...” (Nisâ suresi, 58. Ayet)

C) “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman 
etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 
ettiler...”(Bakara suresi, 285. Ayet)

D) “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile 
tartın...” (İsrâ suresi, 35. Ayet)
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1. - 2. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevapla-
yınız

I- Allah evrenin düzenli bir şekilde işleyişi için belli 
başlı yasalar koymuştur. II- Bu yasalara gereği gibi 
uyulup herhangi bir ihlalin yapılmaması gerekti 
de Rahman suresinin 7-8-9.ayetlerinde şöyle ifade 
edilmiştir:  “Rahman olan Allah, göğü de yükseltti 
ve tam bir ölçüye dengeyi koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın. Dengeyi titizlikle ve adaletle koruyun, 
dengeyi bozarak hüsranı hazırlamayın.” III- Bu 
yasalar içerisinde bilinmesi gerekenlerden birisi de 
fiziksel yasalardır. Fiziksel yasalar madde ve enerji-
yi, bunların özelliklerini inceler. IV- İnsanlar uçak, 
ütü, telefon gibi pek çok bilimsel buluşu fiziksel 
yasaları esas alarak keşfetmişlerdir.

1. Paragrafın numaralandırılmış maddelerin han-
gilerinde sünnetüllah vurgusu ön plandadır?

A)    B) 

C)    D) 

2. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
yasaların insana yönelik bir faydasından bah-
sedilmiştir?

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

3.   “Gerçekten,  yetimlerin mallarını zulmederek 
yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş 
olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir.” 
(Nisa Suresi, 10. ayet)

  “Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye 
kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşma-
yın….. (En’am Suresi, 152. ayet)

Yukarıda verilen iki ayetin ortak mesajı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İslam haksız kazanç yollarından birisi olan yetim 
malına el uzatmayı kesinlikle yasaklamıştır.

B) Yetim malı yemek gayr-i ahlaki bir davranıştır.

C) Sünnette yetimler hakkında hukuki ilkeler vardır.

D) Toplumun en güçsüz olanları yetimlerdir.



DENEME
SINAVI

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Sınav süresi 20 dakikadır.

3. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

Adı Soyadı:  .....................................................................................
Okulu: ..............................................................................................
Sınıfı:  ..............................................................................................
Numarası:........................................................................................

DENEME
SINAVI

Adı Soyadı:  .....................................................................................
Okulu: ..............................................................................................
Sınıfı:  ..............................................................................................
Numarası:........................................................................................

19DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

55

D
EN

EM
E 

19

1.  

Sahabiler, Hz. Muhammed’in (sav) din ile alakalı 
tüm kararlarının, vahye dayandığını biliyorlardı. 
Dünya ile iligi konularda ise Hz. Muhammed de 
(sav) herkes gibi bir anneden doğmuş bir insandı 
diğer insanlardan farksızdı. Bu sebeple ona çeşitli 
gerekçelerle farklı konularda farklı talepler sunabi-
liyorlardı. Çünkü onlar yakından tanıdıkları Allah 
Resulünün, Müslümanların yararına olan işlerde 
her türlü olumlu teklife açık olduğunu çok iyi bili-
yorlardı. Bedir Savaşı öncesinde Hz. Muhammed 
(sav) orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmiş-
ti. Bu durum savaş stratejisi açısından pek uygun 
değildi. Hubâb b. Münzir (ra) Hz. Muhammed’e 
(sav) bu kararın Allah’ın emri ile mi yoksa savaş 
taktiği olarak mı alındığını sordu. Hz. Muhammed 
(sav) kendi tercihi olduğunu söyleyince başka bir 
yere mevzilenmelerinin daha uygun olacağını dile 
getirdi ve Hz. Muhammed de (sav) bu teklif doğ-
rultusunda hareket etti.

Öğrencilerinden Hz. Muhammed’i (sav) verilen 
paragraftaki bilgiler doğrultusunda tanıtması-
nı isteyen öğretmene aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi hatalı bilgi vermiş olabilir?

A) Sahabiler Hz. Muhammed’e (sav) Dünya işleri ile ilgili 
konularda hiç çekinmeden soru sorup tartışabilmiş-
lerdir.

B) Hz. Muhammed (sav) başkalarını görüşlerine önem 
veren mütevazi bir insandır.

C) Savaş konularında tartışılsa da, ilk ve son söz pey-
gamberindir, onun teklifi uygulanır.

D) Hz. Muhammed (sav) peygamber olduktan sonra da 
insanlarla ilişkilerinde ve yaşantısında bir değişikliğe 
gitmeden herhangi bir insan gibi sahabi arasında 
yaşamaya devam etmiştir. 

2. “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. 
İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksilt-
meyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışık-
lık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın 
bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben 
sizin başınızda bir bekçi değilim.”

   (Hûd suresi, 85-86. Ayetler)

Hz. Şuayb’ın kıssasından öğrendiğimiz yuka-
rıdaki ahlaki ilkeyi aşağıdaki hadislerin hangi-
sinde görmekteyiz? 

A) “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkın-
tıya düşmez.” (Tirmizî, Fiten, 7)

B) “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.” (Ş. Döğen, 
Resul-i Ekremdeki Eşsiz Ahlak)

C) “İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına 
farzdır.”  (İbn Mace, Mukaddime, 17)

D) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güven-
de olduğu kimsedir.”  (Tirmizî, İman, 12)

3. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1-4. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seya-
hatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini 
açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan

emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin-
ler.

Kureyş suresi, Kur’an-ı Kerim’in son kısımların olan 
namaz surelerinden bir tanesidir.

Yukarıda meali verilen Kureyş suresi ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed’in (sav) de mensubu olduğu kabile 
ile ilgili gelmiş bir suredir.

B) Konusu tevhittir ve özellikle Allah’ın (cc) sıfatların-
dan, özelliklerinden bahseder.

C) Allah (cc) insanlara irade vermiş fakat bu iradeye 
karışmamış, sadece tavsiyelerde bulunmuştur.

D) Allah’ın (cc) insanlara sağladığı kolaylıklardan dolayı 
ona edilmesi gereken şükür hatırlatılmaktadır.
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4. Bir gün adamın biri avlanmak için ormana gider. 
Geceyi orada geçirmeye karar verir. Fakat yırtıcı 
hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkar. 
Ağaçta iken bir inilti duyar. Etrafına bakınır ve aşa-
ğıda kötürüm bir tilki görür. Adam, 

“Acaba bu tilki ne yer, ne içer?” diye düşünürken 
uzaktan bir aslanın geldiğini görür. Aslanın ağzın-
da bir ceylan vardır. Aslan, ağacın dibine gelir. Cey-
lanı parçalar, bir güzel karnını doyurur ve çekilir 
gider. Aslan gidince kötürüm tilki sürüne sürüne 
ceylandan arta kalanları yemek üzere yaklaşır. O 
da aslanın artıkları ile karnını doyurur. 

Ağaçtaki adam şöyle düşünür: 

 - “Yaaa… demek ki kötürüm bir hayvanın bile 
yiyeceğini Allah (c.c.) ayağına gönderiyor ve 
onu aç bırakmıyor. Öyle ise ben niye çalışıp 
yoruluyorum? Bundan sonra ben de bir köşeye 
çekilip beklemeliyim…” 

Adam bu düşünceler içinde bir köşeye çekilir ve 
beklemeye başlar. Bir gün, iki gün, üç gün bekler. 
Fakat gelen giden olmaz. Kimse ona yiyecek içe-
cek bir şey getirmez. Sonunda adam açlıktan bay-
gın düşer. Uyku ile uyanıklık arasında kendisine 
şöyle seslenildiğini işitir:

 -  “Kalk, behey tembel adam! Ne yatıp duruyor-
sun? Elin ayağın tutuyorken bu miskinlik, bu 
tembellik niye? Niçin kendini kötürüm tilkinin 
yerine koyuyorsun? Git, aslan gibi ol, avlan. 
Hem kendin ye hem de artanı ile başka bir 
yatalak geçinsin!” (Sadi Şirazi, Bostan, s. 118, 
119)

Öğretmen İslam dininde rızık konusunu işlerken 
yukarıdaki hikâyeyi anlatır. Öğrencilerinden de bu 
hikâyeye göre İslam dininin rızık konusuna bakışı-
nı sorar.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi rızık konu-
sunda İslam dininin bakış açısını doğru vermiş-
tir?

A) İnsan ne yaparsa yapsın kaderinde yazılı rızkı onu 
bulacaktır. Bu yüzden çalışmak rızık konusunu değiş-
tirmez.

B) İnsan rızkı için çalışmalıdır ama çalışması onun rızkını 
çoğaltmayacaktır. 

C) Rızkı veren Allah (cc) olduğu için rızık konusunda 
yapılması gereken en önemli ve tek şey bol bol dua 
etmektir.

D) Rızkı veren Allah’tır (cc) ama kişinin o rızkı hak etmesi 
için de mutlaka çalışması gerekmektedir.

5. Hz. Musa (a.s), Mısır’ın çok zor günler yaşadığı bir 
dönemde doğdu. Bu sırada, ilâhlık iddialarında 
bulunarak haddi aşan Firavun, İsrailoğulları hal-
kına büyük eziyetlerde bulunuyordu. İsrailoğul-
ları, Firavun’un zalimce muamelelerinden ve ağır 
baskılarından bıkmışlardı. Mısır’da yaşamanın bir 
tadı kalmadığını biliyor ve dedelerinin yurdu olan 
Kenan illerine gitmek istiyorlardı. Ama onlardan 
her işinde istifade, onları köleleştiren Firavun, 
yakalarını bir türlü bırakmak istemiyordu. Allah 
(cc), İsrailoğulları›nı bu sıkıntıdan, azgın Firavun’un 
şerrinden, zulüm ve taşkınlıklarından kurtarmak 
için Hz. Musa (a.s)’yı gönderdi.

Firavun’un rüyasında Kudüs tarafından gelen bir 
ateş gördü. Bu ateş, Mısır›a kadar uzanıp, Fira-
vun›un evlerini yaktı. Fakat sadece Kıpti›lere 
zarar verdi, İsrailoğulları ise kurtuldular. Uyanın-
ca hemen kâhin ve müneccimlerden rüyayı tabir 
etmelerini istedi. Onlar dediler ki;  «İsrailoğulları 
içinden bir çocuk dünyaya gelecek, Mısırlıların 
helâkına ve senin krallığının yok olmasına sebep 
olacak. Doğacağı zaman da iyice yaklaştı.”

Bu haber üzerine telaşlanan Firavun, İsrailoğulla-
rın›dan doğan bütün erkek çocukların öldürülme-
sini emretti.

Musa (a.s) doğunca, annesi çok üzüldü. Allah (cc) 
ona korkmamasını, üzülmemesini vahyetti. Kalbi-
ne bir rahatlık verdi. Bu, Kur’an’da şöyle anlatılıyor:

“Musa’nın annesine:  ‘Çocuğu emzir, başına gele-
ceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil’e) bırak. 
Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüre-
ceğiz ve peygamber yapacağız.’ diye bildirmiştik.” 

(Kasas, 28/7).

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Hz. Musa 
konu edilmektedir. Bizler için hayatı ibretlik 
olaylarla dolu olan Hz. Musa’nın hayatından 
bir kesitin verildiği paragrafa göre Hz. Musa ile 
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söyleye-
meyiz?

A) Hz. Musa sabırla mücadelesini sürdürmüş ve sonun-
da Mısır’ın yöneticisi olmuştur.

B) Allah (cc) Hz. Musa’nın annesine tevekkül etmesini 
öğütlemiştir.

C) Allah (cc) ilim sıfatı gereği Hz. Musa’nın başına gele-
cekleri önceden bilmektedir.

D) Hz. Musa doğduğu zamanlarda kavmi büyük eziyet-
ler içerisindeydi. 
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4.  (….)  Allah insana bir irade vermiş ve bu irade 
sonucunda onu yaptıklarından ya da yap-
madıklarından sorumlu tutmuştur.

 (….)   İnsanın baskı ve zorlama altında aklı yerin-
de olduğu için yaptıklarından ya da yap-
madıklarından sorumlu tutulmuştur.

 (….)   Allah’ın iradesi insanın iradesini kuşatır.

 (….)   Allah insanı her şeyden sorumlu tutmuş-
tur.

Yukarıdaki yargıların doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

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

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

5. A D K U R A N H

B İ R E Y H A D

F N H A D İ S A

S F I T R A T S

T O P L U M S A

S Ü N N E T E T

D A V R A N I Ş

 I.  Aynı toprak üzerinde yaşayan bireylerin oluş-
turduğu insan cemiyetidir. 

 II.  Akıl sahiplerini özgür iradeleri ile dünya ve ahi-
ret mutluluğuna ulaştıran kurumdur. 

 III. İnsanların doğuştan inanma eylemidir. 

 IV. Dinin temel amaçlarından birisidir.

Yukarıdaki bulmacada verilen kazanımların 
hangisinin karşılığı yoktur?

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

6. 

III-
IV-

I-
II- 

Malın Korunması

Aklın Korunması

Yukarıdaki kavramları dikkate aldığımızda 
rakamların olduğu yere yazılması gerekenler 
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

I II III IV

A)
Uyuşturucu 
maddelerin 

yasaklığı

İçkinin 
yasaklığı

Gaspın 
yasaklığı

Rüşvetin 
yasaklığı 

B) İçkinin 
yasaklığı

Gaspın 
yasaklığı 

Uyuşturucu 
maddelerin 

yasaklığı

Kuran ve 
sünnete 

müracaat 
edilmesinin 

emredil-
mesi

C)
Cinayetin 
yasaklan-

ması

İçkinin 
yasakl-
anması

Gaspın yas-
aklanması

Kuran ve 
sünnete 

müracaat 
edilmesinin 

emredil-
mesi

D)

Kuran ve 
sünnete 

müracaat 
edilmesinin 
emredilmesi

İçkinin 
yasakl-
anması

Cinayetin 
yasaklan-

ması

Uyuşturucu 
maddelerin 

yasaklığı
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1. KUR’AN’A SARIL

Kur’an Rabbimiz’in yaktığı ışık

Bu millet Kur’an’a ezelden âşık

O bal çömleğidir dal kaşık kaşık

Kur’an’ı elinden bırakma kardeş

Emelin doğruyu, hakkı bulmaksa

Cennet’e girmekse, mutlu olmaksa

Bilgiyi doğrudan Hak’tan almaksa

Başka bir kitaba sen bakma kardeş

Dünyayı istersen Kur’an’a sarıl

Ukbâyı istersen Furkan’a sarıl

Kur’an’dan aldığın irfana sarıl

Başka bir vâdiye sen akma kardeş

   Hayrettin KARAMAN

Yukarıda verilen şiirde şairin aşağıdaki düşün-
celerden hangisini paylaştığı söylenemez?

A) İlahi kitabı Kur’an-ı Kerim olan İslam dini son ilahi 
dindir.

B) Kur’an-ı Kerim hem Dünya hem de ahiret mutluluğu-
nun anahtarıdır.

C) Kur’an-ı Kerim doğru bilginin kaynağıdır.

D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (cc) göndermiş olduğu ilahi 
kitaplardan bir tanesidir.

2. Zekâtını vermek isteyen İsmail amcanın bankada 
10.000 TL parası bulunmaktadır. Son bir sene içeri-
sindeki tüm temel ihtiyaçlarını gidermiş olan İsma-
il amcanın borcu da bulunmamaktadır. 

O günlerde altını gram fiyatının 200 TL olduğu-
nu öğrenen İsmail amcanın vermesi gereken 
zekât miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 250 TL   B) 3.333 TL

C) 500 TL   D) Zekât vermez

3. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanla-
yanı!

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

 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

 6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

 7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Meali verilen Maûn suresinde aşağıdaki 
durumların hangisinden söz edilmemiştir?

A) Namazını Allah (cc) rızası için kılmayanlar

B) İnsanlara yardım edilmesine engel olanlar

C) Ahirete inanmayanlar

D) Zekâtını açıktan verenler 
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7. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine zulüm edenlere 
karşı intikam içinde olmamıştır. Onları bağışlamış, 
kusurlarını görmezden gelmiştir. Kendisini Taif’te 
taşlayanlara karşı beddua etmemiş, hidayetleri 
için dua etmiştir. Mekke’de kendisine türlü türlü 
sıkıntılar çıkartan müşrikleri affetmiş, onları ser-
best bırakmıştır.  

Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi Hz. 
Muhammed’in paragraftaki vasfını vurgula-
maktadır? 

A) “Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız 
arasında adaletli davranın” (Ebu Davud, Buyu, 80)  

B) Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için 
yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözü-
nü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha 
süreklidir. (Taha Suresi, 131. Ayet)  

C) Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, 
müminler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, kitaplarına 
ve elçilerine inandı. “O’nun elçileri arasında hiçbirini 
(diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbi-
miz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak sanadır” dediler. 
(Bakara Suresi, 285. Ayet)  

D) Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rah-
met olarak gönderildim. (Müslim, Birr, 87)

8. Müslümanlar Mekke’den Habesiştan’a hicret ettik-
lerinde Habeş kralı Necaşi Hz. Muhammed ( s.a.v.) 
hakkında Cafer bin Ebi Talip’e bazı sorular sorar. 
Bunlara cevap olarak Cafer bin Ebi Talip şöyle der: “ 
Ey Melik! Biz putlara tapan, leş eti yiyen, kötülüğün 
her türlüsünü yapan, akraba ile olan ilişkiyi kesen, 
komşuları gözetmeyen, zayıfları güçlüler tarafın-
dan ezilen bir topluluk idik. Allah, içimizden ailesi-
ni, doğruluğunu ve güvenilirliğini bildiğimiz birini 
bize elçi olarak gönderdi...” 

Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) özelliklerinden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Sıdk ve Cesaret

B) Sıdk ve Emanet 

C) Emanet ve Cesaret

D) Emanet ve Zekilik 

9.  (….)  Hz. Nuh, kavmini İslam inancına davet ettiği 
zaman azı hariç herkes iman etmişti.

 (….)  Hz. Nuh kavmine çok kısa bir süre tebliğde 
bulunmuş, onlar da Hz. Nuh’un davetine 
icabet ederek dünya ve ahiret mutluluğuna 
ulaşmışlardır.

 (….)   Hz. Nuh’un kavminden inanmayanlar Kızıl-
deniz boğularak ölmüştür.

 (….)   Hz. Nuh kendisine indirilen suhuf ile tevhid 
inancını yaymıştır. 

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
hatasız olarak hangi şıkta verilmiştir? 

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

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

10. 

Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahi-
rete de kesin olarak inanan müminler için bir hida-
yet rehberi ve bir müjdedir. ( Neml suresi, 2.ayet )

Verilen ayette Kuran’ı Kerim’in hangi özellikle-
rine vurgu yapılmıştır? 

A) Rehber-Müjde

B) Uyarıcılık-İrşat 

C) İnanç-İbadet 

D) Ahlak-Kıssa 
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3. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, 
Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, 
onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesin-
de, rüzgârları evirip çevirmesinde aklını kullanan 
bir toplum için deliller vardır. (Casiye suresi, 5.ayet)

 I. Kırmızı yazılı yerde öne çıkan yasa fiziksel yasa-
dır.

 II. Mavi ile yazılı yerde öne çıkan kavramlardan 
birisi de rızıktır. 

 III.  Yeşil yazılı bölgede öne çıkan yasa fiziksel yasa-
dır.

 IV. Ayette Allah’ın gücü ve kudretine işaret vardır.

Ayete göre yargıların doğru / yanlış sıralaması 
nasıl olmalıdır?

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

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

4. Ali öğretmen zekat konusunu işlerken “temel ihti-
yaçların” zekat hesaplamasına dahil edilmediğini 
söylemiş ve tahtaya şu maddeleri yazmıştır:

I. Kazanılan paranın zekâtı verilir.

II. Toprak ürünlerinden belli bir miktarda 
zekat alınır.

III.  Kişinin ikamet ettiği ev pahalı olduğu 
zaman zekat vermesi gerekir.

IV. Altın ve gümüşün zekatı kırkta birdir.

Ali öğretmenin tahtaya yazmış olduğu bilgile-
rin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

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

5. “Onlar, Allah’ın yanında başka tanrı tutup ona yal-
varmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere 
kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan günaha 
girmiş olur.” (Furkan suresi, 68.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 I. İslam’ın temel gayelerinden birisi de dinin 
korunması ilkesidir. Bu da sağlam tevhid inan-
cını öğretmek ile olur. Ayetin “Onlar, Allah’ın 
yanında başka tanrı tutup ona yalvarmazlar” 
kısmı bu yargıyı desteklemektedir. 

 II. Dinin temel amaçlarından bir diğeri ise canın 
korunmasıdır. Ayetin “Allah’ın haram kıldığı 
cana haksız yere kıymazlar.”  kısmı bu yargıyı 
desteklemektedir. 

 III. İslamiyet neslin korunmasını temel amaç ola-
rak belirlemiş ve bu amaca zıt olan eylemleri 
yasaklamıştır.  Ayetin  “Zina etmezler.” kısmı bu 
yargıyı desteklemektedir. 

 IV. Ayetin temel hedefi İslam’ın temel konuların-
dan bir kaçını öğretmektir.

Yargıların doğru / yanlış sıralaması nasıl olma-
lıdır?

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

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




