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TEST8
1. Kur’an’ın evrendeki düzenden bahsetmesinin sebeplerinden biri de insanda çevre bilinci oluşturmaktadır. Rahmân su-

resinin 5−8. ayetlerinde şöyle buyrulur; 

"Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı 

(dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın."

I. Gece ve gündüz süresinin yıl içinde uzayıp kısalması.

II. Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle erozyon oluşması.

III. Fosil yakıtların aşırı derecede kullanılmasıyla küresel ısınmanın ortaya çıkması.

Ayette geçen dengenin bozulması durumuna yukarıda verilen açıklamalardan hangileri örnek gösterilemez?

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

2. Aşağıda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Sibel Hanım'ın bir açıklamasına yer verilmiştir.

"İnsanın kendi seçimiyle yaptığı işler olduğu gibi kendi iradesi dışında gelişen işler de vardır. Hangi ailede, ne zaman, 
nerede dünyaya geleceğimize biz karar veremiyoruz. Nasıl bir bedene sahip olacağımıza; saçımızın, derimizin 
rengine de biz karar veremiyoruz."

Buna göre, Sibel Öğretmen dersinde hangi konuyu işlemektedir?

A) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması

B) İnsan iradesi ve kader anlayışı

C) İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı

D) Hz. Muhammed’in örnek hayatı

3.  

Küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesi birçok canlının yaşam alanını daraltmıştır. Şüphesiz bu durum üzerinde en 

büyük sorumlu insanoğludur.

Bu konu ile ilgili;

Fatma:     ‘İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu….’(Rûm suresi, 41. Ayet)

Çağdaş:  ‘Göğü Allah yükseltti ve mizanı ( dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.’( Rahman suresi, 7-8. Ayetler)

Aleyna;   ‘Biz insana şah damarından daha yakınız’ ( Kaf suresi, 16. Ayet) 

öğrencilerden hangilerinin uygun örnek verdiği söylenebilir?

A)Yalnız Aleyna   B) Fatma ve Aleyna  C) Fatma ve Çağdaş D) Çağdaş ve Aleyna
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4. 
Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız 
değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük 
bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. 
Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların 
dışına çıkmamaktadır.

Metinde geçen düşünce akışının aşağıdaki konu-

lardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Evrendeki tesadüfler

B) Evrendeki düzen ve ölçü

C) Canlıların yaşam süreci 

D) Evrenin sınırlarının sonsuz olması

5. Allah evrendeki her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 

Kuran-ı Kerim’de de Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre 

yarattığı belirtilmektedir.

Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi bu 

konu ile ilgili değildir?

A) 
‘…Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenle-
yen Allah’tır.’

(Furkan Suresi, 2. Ayet)

B) 
‘Güneş ve Ay bir hesaba göre(hareket etmekte) 
dir.’

(Rahman Suresi, 5. Ayet )

C) 
‘…Biz, her şeyi bir ölçüye (kader) göre yarattık.’

(Kamer Suresi, 49. Ayet)

D) 
‘Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yar-
dım etmeyi emreder...’

(Nahl suresi, 90.ayet)

6. 

Dünya'nın ekseni görseldeki gibi sağa doğru 23⁰ 27’ 

eğiktir. Eğer bu açı birkaç derece daha fazla olsaydı 

mevsimler alt üst olurdu. Örneğin yazın sıcaktan kav-

rulur kışın da donardık.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklama ile ilgili de-

ğildir?

A) İnsanlar doğadaki dengeyi tahrip etmektedir.

B) Evrenin işleyişi bazı yasalara bağlıdır.

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Evrendeki ölçü ve ahenk yaşamımızı kolaylaştır-

maktadır.
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TEST8
1. Gerekli tedbirleri alıp can ve mal kaybının önlenmesi mümkün iken bir afeti alın yazısı ve kader olarak nitelemek doğ-

ru değildir. İnsan, aklını kullanarak afetlere karşı önlemler alabilir. Bu anlamda afetlere karşı gerekli önlemleri alarak 

insanlara zarar vermesini önlemek, insanların sorumlulukları arasındadır.

Bu konuya örnek olarak;

I. Japonya’da depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi,

II. Hollanda’da denizin doldurularak tarım alanları elde edilmesi,

III. İsviçre’de dağlık alanlara köprü ve tünellerle yollar yapılması,

uygulamalarından hangileri gösterilebilir?

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

2.  

‘Denizde dağlar gibi akıp gidenler( gemiler) de onun kudretinin delillerindendir.’(Şura suresi, 32. Ayet)

Yukarıdaki resimde gösterilen geminin yüzmesi ve verilen ayet evrendeki;

I. fiziksel,

II. biyolojik,

III. toplumsal 

yasalardan hangileri ile ilgilidir?

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

3. İnsanlar, anne ve babalarının birer hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelmektedirler. Kalıtım yoluyla anne ve 
babalarının bazı özellikleri çocuklarına da geçmektedir.

Dünyadaki milyarlarca insandan biriyle tamamen aynı olan iki insan bulmak mümkün değildir. Çünkü Allah; her 
insanın kodlarını ayrı oluşturmuştur.

Bir insanın vücudunu oluşturan milyarca hücrenin her birinde elli bin civarında gen bulunmaktadır. Bu genler, 
insanların özelliklerini oluşturmaktadır.

Yukarıdaki panolarda yazan açıklamalar;

I. fiziksel,  II. toplumsal,     III. biyolojik

yasalardan hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) II ve III
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4. (I)Toplumu, belirli bir yerde ortak amaçlar etrafında 

yaşayan, birbirleri ile dayanışan insanlar oluşturur.(II) 

Yani toplum düzensiz bir insan topluluğu değildir.(III) 

Ancak toplumsal yasalarda, fiziksel ve biyolojik yasa-

lardaki gibi bir kesinlik vardır. (IV) Sosyal bilimler, ta-

rihte yaşanan olayların neden- sonuç ilişkilerini ortaya 

koyarak bunların yasalarını bulmaya çalışmaktadırlar.

Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangi-

sinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

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

5. ‘Allah’ın sonsuz ilmi ve kudreti ile başlangıçtan sona 
kadar evrende olan her şeyi planlaması, varlıkları 
istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların 
özgür iradelerine göre yapacakları her şeyi Allah’ın 
önceden bilmesi, takdir etmesi, bir plana göre 
düzenlemesi.’

Panoda, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açık-

laması verilmiştir?

A) Kader  B) Ömür

C) Ecel D) Ahiret

6. ♦ Suyun kaldırma kuvveti

■ Ayıların kış uykusuna yatması

 İnsanların bir arada yaşamaları

Yukarıda verilenlerin; 

I. toplumsal,

II. biyolojik,

III. fiziksel

yasalarla eşleştirilmesi nasıldır ?

I II III

A) ♦ ■ 
B)  ♦ ■
C)  ■ ♦
D) ■  ♦

7. 
"Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını 
gerçekleştirmesidir."

"Allah’ın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince bu 
plana uygun olarak meydana gelmesidir."

Yukarıda verilen ifadelerde daha çok aşağıdaki 

kavramlardan hangisine değinilmiştir?

A) Tevekkül B) Ahlak 

C) Kaza  D) İbadet

8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi İslam 

dinindeki kaza ve kader kavramı ile ilgili değildir?

A)  

Alınyazım böyleymiş!

Her şey olacağına varır!

Yazılan gelir başa!

Her şey tesadüfen gerçekleşti!

Yasin 

Furkan

Asuman

Reyhan

B) 

C) 

D) 

1400
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1.  

Semih

  
Mert

Ilgın

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri İslam’da kader anlayışına uygun değildir?

A) Yalnızca Semih B) Yalnızca Mert  C) Mert ve Ilgın  D) Semih, Mert ve Ilgın

2. Evrendeki fiziksel yasalar Allah’ın takdir ettiği bir kaderdir. 

Bu duruma; 

I. ‘Böylece Allah her şeyi amacına uygun bir şekilde yaratmış, tabiatını belirleyip hedefine doğru yönlendirmiştir.’ 

(Furkan suresi,62. Ayet)

II. ‘Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şey indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir 

ölçüye, bir uyuma dayanmasın.’(Hicr suresi, 21. Ayet)

III. ‘Güneş ve ay bir hesaba göre ( hareket etmekte) dir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler, Göğü Allah yükseltti ve 

mizanı ( dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.’( Rahman suresi,5-8. Ayet)

ayetlerden hangileri örnek olarak gösterilebilir ?

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

3. İnsan akıllı, iradesini kullanabilen bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı o, kendi yararına veya zararına olan şeyleri bi-

lir. Bu durumda insan, davranışlarının sorumluluğunu üstlenecektir. 

Bu konuya;

I. ‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.’(İnsan suresi, 3. Ayet)

II. ‘Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin…’(Kehf suresi, 29. Ayet)

III. ‘…Müminler yalnız Allah’a güven duymalıdırlar.(Al-i İmrân suresi,122. Ayet)

ayet meallerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

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

03KAZA VE KADER İNANCI - 1
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4. Yeryüzünde hayat, Allah’ın yarattığı bir düzen ve den-

ge sayesinde sürmektedir. Kur’an’da bu uyumu sağla-

yanın Allah olduğu şöyle vurgulanır:’ Hiçbir şey yok-

tur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir 

şey indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, 

bir uyuma dayanmasın.’(Hicr suresi, 21. Ayet)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 

ayrılır?

A) Mevsimlerin sürekliliği

B) Gece gündüzün ardalanması

C) Çevre kirliliği

D) Gezegenlerin bir yörüngede hareket etmesi

5. I. ‘…Hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz.’’

II. ‘…Müminler yalnız Allah’a güven duymalıdırlar.

(Al-i İmrân suresi,122. Ayet)

III. ‘Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter.’ (Ahzâb su-

resi,122. Ayet)

IV. ‘Her canlı ölümü tadacaktır…’ (Al-i İmrân suresi, 

185. Ayet)

Yukarıda verilen ayet meallerinden hangileri te-

vekkül inancı ile ilgilidir?

A) Yalnız III  B) Yalnız IV

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

6. Sınırlı olmayan tek irade vardır. Bu irade, Yüce Allah’ın 

iradesidir. İnsan iradesi sonlu, sınırlı, zamana ve 

mekâna bağlı iradedir. Allah’ın iradesi sınırsız, ezelî ve 

ebedidir. Evrende meydana gelen her olay, Allah’ın 

iradesi dahilinde meydana gelir. İslam bilginleri, her-

şeyi kuşatan, sınırsız olan Allah’ın iradesini ‘………’ 

olarak adlandırmaktadırlar.

Yukarıda parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-

den hangisi getirilmelidir ?

A) Ahiret B) Ecel

C) Külli İrade D) Cuzi İrade

7. Hicretin 17. yılında Hz. Ömer (r.a.), Şam şehrini ziyaret 

etmek istemişti. Bu defa yanına sahabeden bazılarını 

da almıştı. Şam ile Tebük arasında bir yere geldiklerin-

de onları ordu komutanları karşılayarak Şam’da veba 

hastalığının çıktığını haber verdiler. Bunun üzerine 

Hz. Ömer beraberinde olanlarla bir durum değerlen-

dirmesi yaptı. Ancak Şam’a gitmek veya geri dönmek 

konusunda görüş birliği sağlanamadı. Gece geç vakit 

olduğu için orada sabahladılar. Ertesi gün  Hz. Ömer 

(r.a.) geri döneceğine dair kararını açıkladı. Bunun 

üzerine ordu komutanlarından birisi olan Ebu Ubey-

de (r.a.): ‘Ey Ömer! Allah’ın (c.c.) emrinden mi kaçıyor-

sun? Kaderimizde bu hastalıktan ölmek varsa ölürüz. 

Allah (c.c.) kaderimizi böyle çizmişse bir şey olmaz.’’ 

dedi. Böyle sorumluluk gerektiren bir görevde bulu-

nan birinin bu sözleri söylemesi Hz. Ömer’e (r.a.) çok 

garip geldi. Hz. Ömer (r.a.) dedi ki:

‘Bu sözleri sen mi söylüyorsun, ey Ebu Ubeyde? Evet, 

Allah’ın (c.c.) kaderinden yine Allah’ın (c.c.) kaderine 

kaçıyorum, hastalığa karşı önlem alıyorum…’

Yukarıdaki öyküden yola çıkarak, aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan davranışlarında seçme, yani irade edebilme 

yeteneğine sahiptir.

B) İnsan, davranışlarından sorumludur.

C) İnsan irade sahibi bir varlıktır.

D) İnsan, her istediğini yapabilme gücüne sahip değildir.
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TEST8
1. Kuşluk vaktinde değerli bir kişi koşarak Süleyman Aleyhisselam’ın yanına geldi. Azrail Aleyhisselam’ın birkaç kez ken-

disine kızarak baktığını söyledi. Canını kurtarabilmek için ondan rüzgar aracılığıyla kendisini Hindistan’a göndermesi-

ni istedi. Süleyman Aleyhisselam rüzgar yoluyla onu bir anda Hindistan’a gönderdi. Ertesi gün Süleyman Aleyhisselam 

Azrail ile sohbet ederken dünki Müslüman’a ‘Nasıl heybetli göründün de gurbeti vatanına tercih etti?’ diye sordu. Az-

rail de ‘O beni yanlış anlamış, ben ona kızarak değil şaşkınlıkla baktım. Çünkü Allahü Teâla bana, onun ruhunu Hindis-

tan’da almamı emretmişti. Onu burada görünce kanatlı bile olsa bir anda Hindistan’a nasıl gider, diye düşündüm. Rüz-

garla gidince ben de peşinden gidip Hindistan’da ruhunu teslim alarak Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirdim.’ dedi. 

Parçada;

I. ecel,

II. ömür,

III. tevekkül,

IV. kader

kavramlarından hangisi geçmemektedir?

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

2. Bir gün, Medineli Müslümanlardan biri Peygamber Efendimize(s.a.v.) gelerek kendisine yardım etmesini istedi. Pey-

gamberimiz (s.a.v.) ona:

− Evinde bir şey yok mu, diye sordu. O da:

− Bir tarafını üzerimize aldığımız, bir tarafını da yere serdiğimiz bir sergi ile içinden su içtiğimiz bir çömlek var, dedi.

Orada bulunanlardan birisi Peygamberimize (s.a.v.):

− Ey Allah’ın Resulü, ben onları bir dirheme satın alırım, dedi. Peygamberimiz (s.a.v.):

− Fazla veren var mı, diye sordu. Bir başkası:

− Bunlara iki dirhem veririm, dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunları o adama verdi. Sonra adama dönerek:

− Bunların (dirhemlerin) biri ile evine yiyecek al, biri ile de bir balta alarak bana getir, dedi. Adam söylenenleri yaptı. 

Peygamberimiz (s.a.v.) adamın satın alıp getirdiği baltaya  kendi eliyle sap taktı ve:

− Haydi git dağdan odun kes de sat, on beş gün seni buralarda görmeyeceğim, buyurdu.

− Adam on beş gün sonra geldi. On dirhem kazanmış, bir kısmı ile yiyecek, bir kısmıyla da elbise almıştı. Bunun üzeri-

ne Peygamberimiz (s.a.v.):

− Böyle çalışman dilencilik yapmandan hayırlıdır, buyurdu.

Bu olay bizlere:

I. insanların çalışarak rızıklarını elde edebileceklerini,

II. insanın emek harcamadan Allah’tan bir şeyler beklemesinin uygun olmadığı,

III. insanın çalışmasının karşılığını alacağı,

gibi sonuçlardan hangilerini göstermektedir?

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

04KAZA VE KADER İNANCI - 1
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3.   I. ‘Çalışan demir pas tutmaz!’

II. ‘Emek olmazsa yemek olmaz.’

III. Rızık Allah’tandır.

Yukarıdaki verilen atasözlerinden hangileri ‘cûzi 

irade’ ile ilgilidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

4. Peygamberimiz (s.a.v.) kendisiyle görüşmeye gelen bi-

risine devesini ne yaptığını sorar. O, devesini boş ara-

ziye bırakarak Alllah’a tevekkül ettiğini söyler. Bunun 

üzerine peygamberimiz (s.a.v.), ‘önce deveni bağla, 

sonra tevekkül et.’ diyerek onu uyarır.

Buna göre, İslam dininde ‘tevekkül’ inancı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çalıştıktan sonra tevekkül edilmelidir.

B) Tevekkül korku ve endişeye yol açar.

C) Tevekkül insan davranışlarını kısıtlar.

D) İnsanın yeterli ve gerekli çalışmaları yapmaması te-

vekküldür.

5. 
‘’Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. 
Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.’ (Necm 
suresi, 39-41 ayetler)

Panodaki ayet mealinden hareketle aşağıdakiler-

den hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların bir şey elde edebilmesi çabalarına bağlı-

dır.

B) İnsan çalışmasının karşılığını mutlaka alacaktır.

C) İnsanın emek harcamadan Allah’tan bir şeyler bek-

lemesi uygun bir davranıştır.

D) Dinimiz İslam; insana çalışmayı, gayret etmeyi, üre-

tici olmayı öğütlemektedir.

6.    

‘Allah’a dayandım ‘’ diye sen çıkma yataktan…

Mana-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdân!

Ecdâdını zannetme asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Üç kıtada, yer yer, kanayan izleri şahid

Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücahid. ( Safahat 

S. 453)

Mehmet Akif Ersoy’un bu şiirinden;

I. ‘Bir konuda emek harcamadan beklenti içinde 

olmak doğru değildir.’

II. ‘Allah kendisine güvenerek çalışıp çabalayan 

hiçbir kulunu yalnız ve yardımsız bırakmamıştır.’

II. ‘Dürüst ve erdemli bir insan, çalışmadan ya da 

hak etmeden bir şey elde etmenin mümkün ol-

madığını bilir.’

gibi sonuçların hangilerine ulaşılır?

A)Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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TEST8
1. Âl-i İmrân suresinin 122. Ayetinde şöyle buyrulmuştur:

‘…Müminler yalnız Allah’a güven duymalıdırlar.’ 

Bu güven, sonuçta Allah’ın sözlerinin, vaatlerinin ve uyarılarının her zaman doğru çıktığına inanmaktır. Böylece insan…

Yukarıdaki parçanın sonuna;

I. sorumluluklarını başkasına devredebilir,

II. dürüst, adil ve çalışkan olmayı asla ihmal etmez,

III. yaptığı ve yapacağı işlerde Allah’a güvenip dayanır.

cümlelerinden hangileri getirilemez?

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

2. Peygamberimiz ‘Hiç kimse, elinin emeği ile kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. İşte Allah’ın Pey-

gamberi Davut da elinin emeğini yerdi.’ buyurmuştur.

Buna göre Peygamberimiz;

I. Nimetleri paylaşmamak bir hak ihlalidir.

II. Allah yarattığı nimetleri elde etmek için çalışmayı emretmiştir.

III. Yeryüzündeki nimetler, üzerinde yaşayan herkese yetecek kadardır.

IV. Yeryüzündeki nimetlerden yararlanmak herkesin hakkıdır.

durumlarından hangisini vurgulamıştır?

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

  

3. Hiçbir canlı sonsuza kadar yaşayamaz. Her insan ve canlının bir sonu vardır.

Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi bu konu ile ilgili değildir?

A) ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.’ (Ankebût suresi,57. Ayet.)

B) ‘…Kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz…’ (Bakara suresi, 156. Ayet)

C) ‘Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri  gelince onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler.’( A’raf sure-

si, 34. Ayet)

D) ‘Yeryüzünde yürüyen bir canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…’( Hûd suresi, 6. Ayet)
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S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. Kur’an-ı Kerim’de, insanın doğum anından ölümüne ka-

dar geçirdiği süreye……I…… denilmektedir. Bu süre-

nin bitiş anı da……II…. kavramı ile ifade edilmektedir.

Yukarıda parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdaki-

lerden hangileri getirilmelidir?

I II

A) Rızk Kader

B) Kaza Kader

C) Tevekkül Ömür

D) Ömür Ecel

5. ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için; yarın ölecekmiş 

gibi ahiret için çalışınız.’

Yukarıdaki cümlede geçen düşünce;
I. çalışmak,

II. ibadet etmek,

III. davranışlarda özgür olmak,

IV. Allah’ın emrettiği şekilde yaşamak

konularından hangisiyle daha az ilgilidir?

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

6. Sözlükte; nasip, pay, nimet ve bağış gibi anlamlara ge-

lir. Terim olarak Allah’ın bütün canlılara maddi yada 

manevi olarak lütfettiği nimetlerdir.

Yukarıdaki açıklamada geçen kavram aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Kader B) Rızk

C) Ecel D) Tevekkül

7. Allah’ın gönderdiği peygamberlerin tamamı;

I. bir meslek veya sanat sahibi olarak rızkını aramış,

II. alın teri dökmüş,

III. anlattıklarına karşılık insanlardan bir ücret istemiş,

IV. herkese örnek olmuşlardır.

Yukarıdaki parçada geçen, sıralı cümlelerden han-

gisi yanlıştır?

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

8. Yüce Allah, ‘…. Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfun-

dan nasibinizi arayın…’(Cum’a suresi,10. Ayet) 

buyurarak insanları aşağıdakilerden hangisine 

teşvik etmiştir?

A) Çalışmaya  B) Tevekküle

C) Yardımlaşmaya D) Hırsa

9. Bazı insanların hiçbir çaba göstermeden, gerekli ön-

lemleri almadan ’Biz Allah’a güvendik, kaderimizde ne 

varsa onu görürüz.’ demeleri, İslam dininin hangi an-

layışına uygun değildir?

A) Tevekkül B)  İbadet

C) Özgürlük D)  Ahiret

10. O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir 

biçim verdi.’ (İnfitar suresi, 7. ayet)

Bu ayet mealinden yola çıkarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılır?

A) Allah, insanların huzur içinde yaşaması için bazı ya-

salar koymuştur.

B) Allah, insanları en güzel şekilde yaratmıştır.

C) Evrendeki birçok şey kendi kendine gerçekleşmek-

tedir.

D) İnsanoğlu yaptıklarından kendisi sorumludur.
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TEST8
1. I. ‘Kim iyi bir iş yapıyorsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabb’in kullara zulmedici değildir.’            

( Fussilet suresi 46. Ayet)

II. ‘…Kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz…’ (Bakara suresi, 156. Ayet)

III. ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.’(Ankebut suresi,57. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayetlerden hangileri ecel ve ömür kavramları ile ilgilidir?

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

2.  

Hz Ömer iradesini kullanarak bulaşıcı hastalık olan şehre girmeme seçimini yapmıştır. Böylece hem kendini hem de ya-

nındakileri bulaşıcı hastalıktan korumuştur. Hastalıktan korunma onların kaderi olmuştur.

Bu durum;

I. insanın seçimi ve kader,

II. ecel ve ömür,

III. evrendeki yasalar,

IV. rızk

konularından hangisine daha iyi bir örnektir?

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

3.   

Bir kuzu doğumundan hemen sonra ayağa kalkarak yürümeye ve annesini emmeye başlar. Yeni doğan bir bebek ise 

uzun süre annesine bağımlı olarak yaşar.

Bu durum insanlar ve hayvanlar arasında;

I. fiziksel,

II. toplumsal,

III. biyolojik

yasalardan hangilerinin farklı olmasıyla ilgilidir?

A)Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II   D) II ve III
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4. Aşağıda verilenlerden hangisi toplumda tevekkül 

inancının yanlış anlaşıldığına bir örnektir?

A) Yeteri kadar ders çalışmayan bir öğrencinin başarılı 

olabilmek için sınavdan önce türbelere giderek 

dua etmesi

B) Maçtan önce gerekli antrenmanlarını eksiksiz ya-

pan bir sporcunun başarılı olmak için dua etmesi 

C) Yüksek verim elde etmek için tarlasının her türlü ba-

kımını yapan bir çiftçinin bol ürün için dua etmesi

D) Gerekli olan tüm tedavi şartlarını yerine getirdikten 

sonra bir hastanın iyileşebilmek için dua etmesi

5. I. ’21 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen güneş tu-

tulması Ankara’dan izlendi.’

II. ‘Önce iyi bir liseye, sonra da üniversiteye yerleşe-

ceğim.’

III. ‘Bu seneki dünya kupasında Türkiye’nin en az yarı 

finale yükselmesi bekleniyor.’

‘Kader ve kaza’ kavramları düşünüldüğünde, yukarıda-

kilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) I ve III D) II ve III

6. Kur’an'da şöyle buyrulur:

‘Kim iyi bir iş yapıyorsa, bu kendi lehinedir. Kim de kö-

tülük yaparsa aleyhinedir. Rabb’in kullara zulmedici 

değildir.’(Fussilet suresi 46. Ayet)

Bu ayetin, insanın;

I. aklı,

II. iradesi,

III. ırkı 

özelliklerinden hangilerine ilişkin olduğu söylene-

bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

7. Yetişkin bir Türk vatandaşının nüfus cüzdanında 

yazan;

I. cinsiyet ,

II. doğum yeri,

III. dini,

IV. medeni hâli

unsurlarından hangileri, o kişinin iradesi dışında-

dır?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve III D) III ve IV

8. ‘Her insanın kaderini çalışmasına bağlı kıldık.’ (İsra su-

resi, 13. Ayet)

Yukarıda verilen ayet meali; 

I. kıyamet,

II. ecel,

III. ömür, 

IV. tevekkül

konularından hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) I B) II C) III D) IV
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TEST8
1. Karbondioksit oranı artıyor, okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, orman yangınları artıyor, bu-

zul tabakaları parçalanıyor, göller küçülüyor, kurak dönemler uzuyor, ırmaklar kuruyor.

Kış sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, bitkiler erken çiçek açıyor, hayvanların göç dönemle-

ri değişiyor ve yaşama alanları farklılaşıyor.

Kıyı şeritleri erozyona uğruyor, mercan resifleri ağarıyor, kar yığınları azalıyor, yağmur ormanları kuruyor, hastalıklar ya-

yılıyor, yüksek enlemlerde sıcaklık artıyor, Dünya’ya neler oluyor?

Dünya küresel ısınma yüzünden 10 yıl içinde kötü bir duruma gelecek. Ormanların yok olması sonucu çölleşme yaşa-

nacak, bu tarıma da yansıyacak, deniz seviyesi yükselecek ve Dünya salgın hastalıkların pençesine düşecek. Bu felaket 

senaryoları ‘korkutucu’ fakat ’gerçek’.                www.dünyahaber.com

Yukarıdaki Genel Ağ haberinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünya’mızın doğal dengesinin bozulmasında insanların sorumlu olduğu bir gerçektir.

B) Bu durumun oluşmasının nedenlerinden birisi de Allah tarafından konulan fiziksel yasalara insanların özen göster-

memesidir.

C) Allah’ın bizim kaderimizi önceden bilmesi yaptığımız şeylerdeki sorumluluğumuzu ortadan kaldırır. 

D) Yüce Allah’ın koyduğu evrensel yasalara uygun olmayan davranışların çok büyük olumsuz sonuçları olacaktır.

2. Yüce Allah, insana cüzi bir irade vermiştir. Bu iradesini nerede ve nasıl kullanacağını belirlememiştir. Eğer belirlemiş ol-

saydı, insanın özgürlüğü ortadan kalkardı. İnsan davranışlarında bir ağaç ya da bitki gibi sorumluluk altında olurdu. Bu 

durumda ona yaptıklarından dolayı hesap sormak doğru olmazdı.

Parçaya göre;

I. Özgürlük ve sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki vardır.

II. Yalnızca özgür irade ve akıl sahibi varlıklar yaptıklarının sorumluluğunu taşıyabilir.

III. İyi ve kötü davranışları insanın kendisi seçer.

yorumlarından hangileri doğru olur?

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

3. “Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz…” (İsra suresi, 15. Ayet)

Yukarıda verilen ayet mealindeki temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir lider, yönettiği topluluk adına hesaba tutulacaktır.

B) Bir insan, başka hiçbir insana yük olmadan yaşamalıdır.

C) Her insan kendi yaptığı davranışlarından sorumludur.

D) Bir insan kendi yaptıklarının yanı sıra ailesinin de yaptıklarından hesap verecektir.
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S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4.  

‘İnsanları rahatsız eden bir taşı yoldan kaldırmakta sa-

dakadır.’ Hz. Muhammed (s.a.v.)

Peygamberimiz, bu sözü ile aşağıdakilerden han-

gisine değinmiştir?

A) Toplumsal yasalar

B) Nimetlere şükretmek

C) Allah’a tevekkül etmek

D) İnanç ve düşünce özgürlüğü

5. 
Kainatta her şeyin Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla 
meydana geldiğini fark eder.

Allah’ın her işinde bir gaye ve hikmet olduğunu, in-
sanın sınırlı güce sahip bir varlık olarak yaratıldığını 
unutmaz.

Gücünün yetmeyeceği işlerden sorumlu tutulma-
yacağını bilir.

Yukarıdaki açıklamalarda imanın;

I. meleklere inanmak,

II. peygamberlere inanmak,

III. kadere inanmak

esaslarından hangilerinden bahsedilmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

6.  

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni sınıf 

tahtasına aşağıdaki kavramlardan hangisinin 

açıklamasını yazmıştır?

A) Kader  B) İbadet 

C) Tevekkül D) Kıyamet

7. I. Yüce Allah, her şeyin yaratıcısıdır.

II. O, her şeyi bir ölçü ve dengede yaratmıştır.

III. O’nun ilmi her şeyi kuşatmış, hiçbir şey O’na gizli 

kalamaz.

Kader kavramı, yukarıda verilenlerden hangilerini 

kapsamaktadır?

A)Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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TEST8
1. ‘…O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.’’(Furkan suresi,2. Ayet)

‘…Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?’ (Mülk suresi,3. Ayet) 

Yukarıda verilen ayet ve mealleri ile aşağıdaki yorumlardan hangisi çelişir?

A) İnsan  ve dünya, atomların tesadüfen bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

B) Evren yüce bir yaratıcı olan Allah’ın eseridir.

C) İnsan aklı ile evrenin mükemmel yaratıldığını anlayabilir.

D) Evren son derece mükemmel ve bilinçli bir tasarımın ürünüdür. 

2. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık, birbiri ile uyum içerisinde, büyük bir bütünün par-

çası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evre-

nin …

Yukarıdaki parçanın aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlanması uygun değildir?

A) …belirli bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığını gösterir.

B) …tesadüflerin eseri olamayacağını gösterir.

C) …Allah tarafından yaratıldığının kanıtıdır.

D) …kendi kendine gelişen olaylar sonucunda oluştuğunu gösterir.

3. Emre Öğretmen, sınıfa; "Allah’ın herşeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili birer örnek verir misiniz? " diye sormuştur.

Emre Öğretmen'in bu sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

A) Ali: Sanayileşme yüzünden hava kirliliğinin artması

B) Emin: Ozon tabakasının zararlı ışınların bir kısmını filtre etmesi

C) Eda: Atmosferin meteor çarpmalarına karşı dünyayı koruması

D) Derya: Havadaki oksijen miktarının yüzde %21, azot miktarının ise %78 oranında olması

4. ‘…Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz…! (İsra suresi,15. Ayet)

Bu ayet meali ile  aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birbirine daha yakındır?

A) Sakla samanı gelir zamanı.

B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Her koyun kendi bacağından asılır.

D) Damlaya damlaya göl olur.

08KAZA VE KADER İNANCI - 2

KADER İNANCI



19

S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. I. ‘Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. 

Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. (Em-

biyâ suresi, 33.ayet)

II. ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndü-

rüleceksiniz.’( Ankebût sursi, 57. Ayet)

III. ‘Güneş ve Ay ( belli) bir hesap iledir.’ ( Rahman su-

resi,5. Ayet)

Yukarıda verilen ayetlerden hangileri evrenin belir-

li bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığına ilişkindir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

6. Allah’ın evrene koyduğu düzen ve dengenin bo-

zulmaması için insanlara düşen görevler arasında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fosil yakıt kullanımının arttırılması

B) Ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmesi

C) Zararlı atıkların arıtılmadan doğaya bırakılmaması

D) Plastik, cam, kâğıt vb. gibi ürünlerin geri dönüşü-

me gönderilmesi

7. Kendi özgür irademizle gerçekleştirdiğimiz davranış-

ları, Allah bize zorla yaptırmamaktadır. Onları biz öz-

gür varlıklar olarak irademizle yapmaktayız. Bu yüz-

den hiç kimse kendi iradesiyle yaptığı kötü bir eylemi 

‘Ne yapayım! Allah böyle takdir etmiş!! diyerek suçu 

………..atamaz.

Yukarıdaki parçanın, aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanması daha doğru olur?

A) kadere B) ahirete

C) kıyamete  D) ibadete

8.   

Yüce Allah’ın yağmuru görseldeki gibi belirli bir 

ölçü ve miktarda indirmesi aşağıdaki kavramlar-

dan hangisi içinde değerlendirilir?

A) Kader B) Cûzi irade

C) Tevekkül  D) Ecel

9. ‘Her yerde ve her şeyde bir kader vardır.’

Bu cümle ile aşağıdakilerden hangileri anlatılmak 

istenmiştir?

I. Yüce Allah her şeyi bilerek ve bir ölçüye göre ya-

ratmıştır.

II. Allah yarattığı varlıkları en ince ayrıntılarına ka-

dar programlamıştır.

III. Allah’ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur ve her şeyi ku-

şatmıştır.

A) Yalnız I  B) Yalnız III 

C) I ve II D) I, II ve III
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TEST8
1.  

Yüce Allah;

I. Dünyanın güneş etrafında elips bir yörüngede ve uygun bir açı ile dönmesini programlamıştır.

II. Bu programa uygun olarak Dünya yörünge hareketine devam eder ve mevsimler meydana gelir.

Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangileri ile eşleştirilebilir?

I II

A) Kader Kaza

B) Ecel Ömür

C) Ahiret Kıyamet

D) Tevekkül İbadet

2. Hz. Süleyman, ölüm meleğine sual etti;

• İnsanların ruhlarını kimini genç yaşta, kimini bebekken, kimini ihtiyarlayınca alıyorsun. Ruhları almada ölçün nedir?

Ölüm meleği dedi ki;

•  Bana eceli gelenlerin listesi verilir. Ben verilen listeyi tatbik ederim, başka işe karışmam.

Yukarıdaki öyküde geçen ‘eceli gelenler’ kelimesi ne anlama gelir?

A) Ömrün bitiş anı    B) Yaşam süresinin uzaması

C) Emek ve Rızk    D) Allah’a güvenmek

3. Kıyamet koptuğunda canlı ve cansız bütün varlıklar yok olacaktır. Buna göre ecel sadece canlılar için değildir.

Bu durumu:

I. ‘Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an önce alabilirler. ( A’raf 

suresi,34. Ayet)

II. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…’ (Hûd suresi, 6. Ayet)

III. …’(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler.’ ( Fâtır suresi, 13. Ayet)

ayet meallerinden hangileri belirtmektedir?

A)Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve III   D) II ve III
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4. Yüce Allah insana akıl ve, irade sahibi olarak yaratmış-

tır. Bu yüzden insan, …

Yukarıdaki cümlenin aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanması uygun değildir?

A) … düşünüp araştırıp öyle karar vermelidir.

B) …olumsuzluklar karşısında sorumluluğu kadere 

yüklemelidir.

C) …yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını 

unutmamalıdır.

D) …Allah’ın kendisine verdiği yetenekleri amacına 

uygun olarak kullanmalıdır.

5.  
Bir insanın ağzına lokmayı koysanız bile onun 
lezzetini ve gıdasını alabilmesi için çiğnemesi 
gerekir!

Yukarıda bir bilge kişinin açıklamasına yer verilmiştir. 

Bilge kişi bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini 

anlatmak istemiştir?

A) İnsan davranışlarından sorumludur.

B) Nimet için mutlaka çaba gerekir.

C) İnsan ihtiyaç sahipleri ile rızkını paylaşmalıdır.

D) Bir kişi başkasına yardım ederse, Allah da ona yar-

dım eder.

6. •  ‘Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürü-

leceksiniz.’ (Ankebut suresi, 57. Ayet)

• …Kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz…’

Yukarıda verilen ayet meallerinden yola çıkarak, 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ölüm, yok oluş demek değildir.

B) Hiçbir canlı sonsuza dek yaşayamaz.

C) Dünya hayatı geçici olduğu için sorumluklardan kaçı-

nılmalıdır.

D) Her canlının belli bir ömrü vardır.

7.    ‘Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. 
Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm 
suresi,39-41 ayetleri.)

Bu ayet bize …

Panodaki açıklamanın, aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanması uygun değildir?

A) …canlıların bir şey elde edebilmesinin çabalarına 

bağlı olduğunu anlatır.

B) …nimetlerden yararlanmak için emek sarf etmek 

ve çaba göstermek gerektiğini anlatır.

C) …çalışmayı, gayret etmeyi, üretici olmayı öğütle-

mektedir.

D) …yanlışlık yaptığımızda bunun sorumluluğunu 

yüklenebilmeyi öğretir.

8. Kağan: ‘Çalışan demir pas tutmaz.’ 

Mustafa: ‘ Emek olmazsa yemek olmaz.’

Yukarıdaki öğrenciler, aşağıdaki konulardan han-

gisi ile ilgili atasözleri söylemişlerdir?

A) Ecel  B) Rızk 

C) Ömür D) Evren 
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TEST8
1.   

Düşman eğer Çanakkale Boğazı’ndan geçerse tüm İslam toplumu yenilecekti. Çanakkale Savaşı’na katılmak isteyen Ya-

sin, annesinin elini öptü. Ondan helallik istedi. Eline silahını aldı ve dualar ederek yollara düştü.

Yukarıdaki parçada;

I. tevekkül,

II. irade ve sorumluluk,

III. toplumsal yasa

kavramlarından hangilerine yönelik örnek bir durum vardır?

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

2. Tarih boyunca toplumsal yasalara uygun bir hayat süren insan toplulukları, uzun yıllar toplum olarak varlıklarını koru-

muşlardır. Toplumsal yasalara uygun davranmayanlar ise dağılmış, tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de bu durumun kanıtı olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi geçmektedir?

A) ‘Sizden önce nice ( milletler hakkında) ilahi yasalar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da ( Allah’ın 

ayetlerini) yalan sayanların akıbetini ne olmuş görün.(Al-i İmran suresi,137. Ayet) 

B) ‘Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları 

yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız.’ (Hicr suresi, 22. Ayet)

C) ‘…Kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz…’(Bakara suresi,156. Ayet)

D) ‘Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler.’ (A’raf sure-

si,34. Ayet)

3. Fiziksel olaylar, benzer şartlar altında bir etkiye aynı tepkiyi verme gibi sebep-sonuç ilişkisine dayanan olaylardır. 

Kur’an-ı Kerim de insanın dikkatini bu yasalara çekmektedir. Bununla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır...

Parçanın sonuna aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?

I. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü biribiri ardınca getiren de O’dur.’(Furkan sure-

si, 62. Ayet)

II. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek size besin olsun diye (yerden) çeşitli 

ürünler çıkardı…’(Bakara suresi,22. Ayet)

III. ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.’(Ankebût suresi,57. Ayet)

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

10KAZA VE KADER İNANCI - 2

KADER İNANCI



23

S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. 

Yukarıdaki açıklamada bulunan bir çiftçinin;

I. emek,

II. rızk,

III. tevekkül

anlayışlarından hangilerine uygun hareket ettiği 

söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

5. Doğru tevekkül yapılması için gerekenler arasında;

I. tedbir almak,

II. çalışıp çabalamak,

III. sorumlulukları yerine getirmek

uygulamalarından hangileri yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

6.  • Hz. Davut; demircilik

• Hz. İsa; marangozluk

•  Hz. Muhammed; ticaret yapmıştır.

Peygamberlerin bu mesleklerde çalışarak insanlı-

ğa hangi konuda örnek olmayı hedefledikleri söy-

lenemez?

A) Kısa sürede zengin olmak

B) Rızkı çalışarak elde etmek

C) Çalışkan ve üretici olmak

D) Nimetlere ulaşmak için emek sarf etmek

7. Fiziksel yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez?

A) Evrensel niteliğe sahiptir.

B) Allah’ın kâinatta yarattığı düzenin daha iyi anlaşıl-

masını sağlar.

C) Kur’an-ı Kerim’de ‘sünnet’ kavramıyla ifade edilir.

D) Yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti vb. yasalar fizik-

sel yasalara dâhil edilir.

8. ‘Hiçbir başarı tesadüf değildir, sadece gerekenleri ya-

panlar başaracaktır.’

‘Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde tır-

manmamıştır.’

Yukarıdaki cümlelerde geçen ana düşünce aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Bir hedefe ulaşmak için çaba göstermek ve emek 

sarf etmek şarttır.

B) Bir konuda başarılı olabilmek için o konuya ilgi 

duymak gerekir.

C) Bir insan başarılı olabilmek için sadece kendi çıkar-

larını düşünmelidir.

D) Ancak uygun ortamlarda ve tecrübeli olarak çalı-

şanlar başarılı olur.
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TEST8
1. •   ‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör .’(İnsan suresi,3. Ayet)

•   ‘Ve de ki; Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin…’(Kehf suresi, 29. Ayet)

•   ‘Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…’(Şûra suresi,30.ayet)

Yukarıda verilen ayetlerde;

I. insana doğru olanın gösterildiği,

II. tercihin insana bırakıldığı,

III. insanın başına gelen iyi ve kötü durumlardan sorumlu olduğu,

konularından hangileri bildirilmektedir?

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

2. •  ‘Çalışmadan geçinenler bizden değildir.’(Hacı Bektaşi Veli)

•   ‘Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.’(Hz. Muhammed)

•   ‘Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.’(Necm suresi,39.ayet)

Yukarıda verilenler;

I. emek,  II.   ecel,

III. rızık,  IV. ömür

konularından hangileri ile ilgilidir?

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

3. ‘Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.’(Sadi)

Yukarıdaki özlü sözle ilgili olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi gösterilebilir?

A) ‘…Kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz…’( Bakara suresi, 156. Ayet)

B) ‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.( İnsan suresi,3. Ayet)

C) ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.’ (Ankebût suresi,57. Ayet)

D) ‘Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…’(Hud suresi, 6. Ayet)

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisini paylaşan bir kişinin görüşlerinin doğru olduğu söylenemez?

A) Rızkı veren Allah’tır. O halde benim fazla çalışmama gerek yok.

B) Dinimiz emeğe dayanmayan ve helal olmayan yollardan kazanmayı yasaklar.

C) Allah faiz karışan malın bereketini giderir, sadaka verilen malın bereketini artırır.

D) Ben gücümün yettiğince kendime, aileme ve topluma faydalı olmaya çalışıyorum.
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5. Suç işlediği için hapse giren bir mahkûmun hangi 

sözü İslamiyet’in kader anlayışına daha uygun-

dur?

A) Olacağı varmış, olmuş.

B) İrademi yanlış yönde kullandım.

C) Kara bahtım kör talihim böyleymiş.

D) Kaderden kaçılmaz, ne yapabilirim.

6. Sınıftan bir arkadaşınız yakınını kaybetmiş ve çok 

üzülmüştür. 

Ölüm gerçeğini hatırlatarak arkadaşınızın üzüntü-

sünü hafifletmek için ona aşağıdaki ayetlerden 

hangisini okursunuz?

A) ‘Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürü-

leceksiniz.’( Ankebût suresi,57. Ayet)

B) ‘Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür, Kim de 

zerre miktar şer işlemişse onu görür.’(Zilzal sure-

si,7-8.ayetleri)

C) ‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-

redici olsun ister nankör.( İnsan suresi,3. Ayet)

D) ‘…Biz, herşeyi bir ölçüye (kader) göre yarattık.’(Ka-

mer suresi,49. Ayet)

7.          

Hz. Muhammed: ‘Bir yerde salgın hastalık olduğunu 

duyarsanız oraya yaklaşmayın; siz oradayken çıktığın-

da da oradan ayrılmayın.’ demiştir.

Günümüzde de devam eden bu uygulamaya ne ad 

verilir?

A) Aşı B) Adaptasyon

C) Karantina D) Biyolojik mücadele

8.  

Bu kişi dinimizde ki ;

I. kader  II.  tevekkül

III. irade  IV. özgürlük

kavramlarından hangilerini yanlış yorumlamıştır?

A)Yalnız I B) I ve II

C) II ve III  D) III ve IV

9. İnsana ömrü veren Allah’tır. Kimse, ömrünün ne za-

man son bulacağını bilemez. Hastalandığında tedavi 

olmaktan kaçınıp ‘Nasıl olsa vakti gelen ölür.’ demek 

dinimizce uygun görülmemektedir. Çünkü bedenimiz 

Allah’ın bize verdiği emanettir. Sağlımıza özen göster-

mezsek rahat, huzurlu yaşamak yerine hastalık ve sı-

kıntı ile ömür geçirmek zorunda kalırız. Deprem,sel 

gibi doğal olaylara, trafik kazalarına, salgın hastalıkla-

ra karşı gerekli önlemleri almamak dinimize uygun 

değildir.

Yukarıdaki parçada, aşağıdaki konulardan hangisi 

geçmemektedir?

A) Sadaka  B) Kader 

C) Ecel D) Tevekkül
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TEST8
1.   

Hz. Musa eşi Safura ile beraber Mısır’a gitmek için yola koyuldu. Yolda şiddetli bir yağmur başladı. Günü geçirmek için 

bir mağaraya sığındılar. Hz. Musa’nın eşi hamileydi ve bir çocuk dünyaya gelmek üzereydi. Gece olduğu için ışığa ve sı-

caklığa ihtiyaç vardı. Bu sırada uzakta bir ışık gören Hz. Musa ateş bulmak için ışığa doğru gitti. Oraya varınca bir ışık 

sütunu ile karşılaştı ve Allah ile görüştü.

Hz. Musa’nın Yüce Allah ile görüştüğü bu yer hangi dağ üzerindedir?

A) Everest  B) Ağrı Dağı  C) Tur Dağı  D) Erciyes

2.   

Ayet-i Kerimede şu şekilde beyan edilmektedir: ‘Sonunda ………….süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafın-

da bir ateş gördü. 

Ailesine:

‘Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm, 

dedi.(El-Kasas suresi,29.ayet)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdaki peygamberlerden hangisi gelmelidir?

A) Hz. Musa  B) Hz. İsa    C) Hz. Yusuf  D) Hz. Nuh

3. ‘Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından (oradaki ) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi:

‘Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah’ım. ( El-Kasas suresi,30.ayet)

Ayette de görüldü gibi Allah ile aracısız olarak konuştuğu için Hz Musa hangi unvana sahip olan tek peygam-

berdir?

A) Evliyaullah  B) Sâlih   C) Ubeydullah  D) Kelimullah
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4.   

Allah, insanların iman etmeleri veya iman edenlerin ko-

runmaları amacıyla, mucizeler meydana getirmeleri 

için peygamberlere imkân vermiştir. Bunların biri de 

Hz. Musa’nın bir denizi görseldeki gibi ikiye ayırmasıdır.

Hz Musa’nın ikiye ayırdığı bu deniz aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Kızıldeniz B) Akdeniz

C) Ege Denizi D) Marmara Denizi

5.  Hz. Musa’ya peygamberlik görevi verildi ve Firavun’u 

ikna edip Allah’a iman etmesini sağlamakla emrolun-

du. O da bu emri yerine getirmek için Firavun ’un ya-

nına büyük kardeşi ile birlikte gitti.

Hz. Musa’nın bu büyük kardeşinin adı nedir?

A) Hz. Şuayb B) Hz. Yusuf

C) Hz. Harun D) Hz. Davut

6. Hz. Musa’ya bazı mucizeler verilmiştir. Bu mucizeler 

arasında;

I. denizi ortadan ikiye ayırması,

II. Ay’ı ortadan ikiye ayırması,

III. asasını ejderhaya çevirmesi

gibi olaylardan hangileri yer alır?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) II ve III 

7. I. Hz. İsa

II. Hz. İbrahim

III. Hz. Şuayb

IV. Hz. Muhammed

Hz. Musa yukarıdaki hangi peygamberin soyun-

dan gelmektedir?

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

8. Yüce Allah’ın dört büyük kitaptan birini verdiği ve 

yeryüzünde dinini tebliğ edip, hâkim kılması için 

gönderdiği peygamberlerden biri olan Hz. Musa, 

hangi millettendir?

A) Bizanslılar B) İsrailoğulları

C) Hintliler D) Moğollar

9. I.    Tevrat

II. Zebur

III. İncil

IV. Kur’an-ı Kerim

Yukarıda dinimizde geçen dört büyük kutsal kitap ve-

rilmiştir.

Bunlardan hangisi Hz. Musa’ya indirilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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TEST8
1.   

Hz. Musa bir gün kendisine iman edenleri ülkeden çıkarttı. Bunu duyan Firavun onları görseldeki ordusuyla birlikte ta-

kip etmeye başladı. Karşılarına deniz çıkınca Hz. Musa bir mucize gösterdi. Asasını yere vurmasıyla deniz ikiye ayrıldı. 

Hz. Musa kavmiyle birlikte karşı kıyıya güvenli bir şekilde geçti. Firavun ve ordusu da onları bu yoldan takip etmeye 

başladı. Ancak…

Yukarıda parçanın aşağıdakilerden hangileri ile tamamlanması gerekir?

I. Tam yolu yarılamışken deniz üstlerine kapandı.

II. Firavun ve ordusu suyun altında kalarak boğuldu

III. Firavun tövbe etti ve tövbesi kabul oldu.

A) Yanız I  B) Yanız II   C) I ve II   D) I, II ve III 

2. I. ’Musa’nın annesine: ‘Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme. Biz 

şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız.’ diye bildirmiştik.’ (Kasas suresi)

II. ’Musa ergenlik çağına gelip olgunlaşınca, ona hikmet ve ilim verildi. İyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.’(Kasas 

suresi)

III. ’Firavun’un karısı; ‘Benim de senin de gözün aydın olsun! Onu öldürmeyiniz, belki bize faydalı olur yahut onu oğul 

ediniriz.’ dedi. Aslında işin farkında değillerdi.’ (Kasas suresi)

Hz. Musa’nın hayat öyküsüne göre, yukarıda verilen ayetlerin baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

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

3.    

Kâhinlerden biri Firavuna ‘İsrailoğullarından biri gelecek devletinizi batıracak’ dedi. Bundan korkan Firavun bütün İsra-

iloğulları soyundan doğan çocukları öldürdü.

Bu dönemde Hz. Musa dünyaya geldi. Annesi, öldürülmemesi için onu bir sandukaya koydu ve görseldeki gibi bir neh-

re bıraktı. Böylece çocuk ölmeden tenha bir yerde karaya çıktı.

Yukarıdaki parçada geçen nehir hangisidir?

A) Nil Nehri  B) Amazon Nehri  C) Fırat Nehri  D) Kızılırmak Nehri
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4. Hz. Musa, Allah’ın bir hikmeti olarak, daha bebekken 

ölmekten  kurtulmuş ve yetişkin bir insan olana kadar, 

ileride devletini yıkacağı Firavun’un sarayında güven-

le büyümüştür.

Ancak daha sonra hangi olay üzerine sarayı terke-

derek, Medyen şehrine gitmiştir?

A) Mısırlı birinin ölümüne neden olması

B) Firavun ile tartışması

C) Firavun’u öldürmesi

D) Firavun’un Allah’a iman etmesi

5.  
Firavun, İsrailoğullarını köle olarak ağır işlerde onlardan 
istifade ettiği için yeni doğan erkek çocuklarını bir 
sene öldürür, bir sene öldürmezdi. İşte bu çocukların 
öldürülmediği dönemde o dünyaya gelmişti.

Hz. Musa’nın hayat öyküsünde, yukarıdaki açıkla-

mada geçen kişi kimdir?

A) Hz. Musa

B) Hz. Harun

C) Firavun’un karısı Asiye

D) Hz. Yakup

6.  Hz. Musa bebek 

iken, nehir üzerinde 

akıp gitmekte idi. 

Akıntı onu Fira-

vun’un sarayına 

doğru sürükledi. 

.............. bebeği gö-

rerek yakalayıp saraya götürdü ve evlat edindi. Onu 

emzirmek için pek çok sütanne getirdi. Musa bebek 

hiçbirinin sütünü içmedi. 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-

lerden hangisi getirilmelidir?

A) Mısır Firavunu

B) Firavun’un karısı Asiye

C) Mısırlı bir balıkçı

D) Mısır Valisi

7. Allah’ın Hz. Musa aracılığıyla taş levhalar üzerine 

yazılarak İsrailoğullarına bıraktığı ifade edilen 

emir ve yasaklara ne ad verilir?

A) Kitab-ı Mukaddes B) İlmihal

C) Suhuf D) On Emir

8. ‘Hz. Musa diğer peygamberler de olduğu gibi geçimi-

ni temin etmek ve rızkını kazanmak için çalışmıştır.

Hz. Musa’nın bu amaçla hangi mesleği yaptığı söy-

lenebilir?

A) Çobanlık  B) Terzi 

C) Balıkçı D) Ormancı

9. Hz. Musa’nın;

I. Nehirden sağ çıkması,

II. Denizi ikiye ayırması

III. Asasının çok büyük bir yılana dönüşmesi,

mucizelerinin en baştan sona doğru gerçekleşme 

sırası nasıldır?

A) I − II − III B) III − II − I

C) II − I − III D) I − III − II
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TEST8
1. 

‘Bir zamanlar biz İsrailoğulları’ndan ‘Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, 
yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin’ diyerek söz almıştık. Sonra, 

içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden, birbirinizin 
kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullenerek 
geldiniz. Hâlâ da buna şahitlik ediyorsunuz.’

 (Bakara suresi,83 ve 84. Ayet)

Yukarıdaki ayetlerin Türkçe meallerinden yola çıkarak;

I. On Emir’in hükümleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. 

II. İsrailoğulları On Emir’in yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair Allah’a söz vermiştir.

III. İsrailoğullarının bazıları Allah’a verdikleri sözleri tutmamışlardır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

2. Hz Musa Allah’a dua ederek, sihirbazlarla karşılaşma yapmayı kabul etti. Sihirbazlar ellerindeki ip ve sopaları yere attı-

lar ve göz yanılması ile insanlara yılan gibi gösterdiler. Hz Musa asasını yere bıraktı ve asa daha büyük bir yılana dönüş-

tü. Diğer yılanların hepsini toplayıp yok etti. Bunu gören sihirbazlar’ bu gerçek bir mucizedir’ dediler.

Bu olayın sonucunda ise;

I. Sihirbazlar Musa’ya inanmayı kabul etti.

II. Firavun Musa’ya inanmayı kabul etti.

III. Firavun iyice sinirlenip zulüm etti

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

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

3. Yüce Allah, Musa’ya:

‘Asan ile denize vur.’(Şuara suresi) diye vahiy etmiştir. Hz Musa’da bu emir üzerine asasını denize doğru vurdu.

Hz Musa’nın hayatındaki;

I. Kızıldeniz’in ikiye ayrılması

II. Firavun’un askerleri ile boğulması

III. Firavun’un sarayında sihirbazlarla karşılaşma yapması

IV. Tur Dağında peygamberlik görevi verilmesi.

gibi olaylardan hangileri, yukarıdaki ayette geçen emrin Hz. Musa’ya buyrulmasından sonra gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I  B) I ve II   C) II ve III   D) II ve IV
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4. 
Hz. Musa’ya gelen on emirden biri de "Allah’ın ismi-
ni boş yere anmayacaksın!"dır.

Bu hüküm ne anlama gelir?

A) Sürekli tesbih çekeceksin!

B) Boş vakitlerinde Allah’ı anacaksın!

C) Allah’ın adını kullanarak yalan yere yemin etmeye-

ceksin!

D) Namaz kılıp, oruç tutacaksın!

5. I. Çalmayacaksın! 

II. Öldürmeyeceksin! 

III. Zina etmeyeceksin! 

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın onlardan bu vecibeleri ifa 

edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulan On 

Emir arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III 

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

6. On Emir’in, aşağıdakilerden hangisi dışında kalan 

maddelerin bütün peygamberlere gönderilen kut-

sal kitapların ortak öğretileri olduğu; Kur’an-ı Ke-

rim’de Müslümanların da bu tür vecibelerle yü-

kümlü kılındığı söylenebilir?

A) Yalancı şahitlik yapmayacaksın.

B) Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

C) Yalan şahitliği yapmayacaksın

D) Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

7. 

Melih

Melih

Emre

Emre

Tevhid denilince akla hemen ‘Lâ ilâhe il-

lâllah’ kelamı gelir. Bu kelama ‘Kelime-i 

tevhid’ denir.

Peki ne anlama geliyor, Tevhid ve Keli-

me-i Tevhid?

Allah’tan başka hak mabut olmadığını 

ifade eder.

Peki Hz. Musa’ya inen On Emir’den han-

gisi bizdeki bu Tevhid ve Kelime-i Tevhid 

ile ilgili?

Yukarıdaki diyaloğun sonuna aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

A) Allah’tan başka ilahların olmayacak. 

B) Zina etmeyeceksin. 

C) Cumartesi günü çalışmayacaksın.

D) Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın.
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TEST8
1.  

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

Allah ki ondan başka tanrı yoktur.

O, diridir, varlıkların işine hâkimdir.

Onu ne uyuklama ne de uyku tutar.

Göklerde ve yerde ne varsa onundur.

İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını da yapacaklarını da bilir.

O dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır.

Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

O Yücedir, büyüktür.

Yukarıdaki panoda Ayete’l-Kürsi’nin anlamı (Türkçe karşılığı) yazılmıştır.

Buna göre, Ayete’l-Kürsi’de aşağıdaki konulardan hangisi maddeler halinde işlenmiştir?

A) İslam’ın şartları   B) Allah’ın isimleri ve sıfatları

C) İbadetlerin kuralları   D) 32 farz

2.  
I.  Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.

 Ya’lemü mâ beyne eydihim vemâ halfehüm.

 Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bima şâe.

II. Vesia kûsiyyühü’s semâvâti ve’l-ard.

 Velâ yeûdühü hıfzuhümâ.

 Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

III. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l- hayyü’l-kayyûm.

 Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm.

 Lehû mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard.

Görseldeki öğrenci, Ayete’l-Kürsi’yi kolay ezberlemek için onu yukarıda verilen üç parçaya ayırmış, ancak daha sonra 

bu parçaların okunuş sırasını karıştırmıştır.

Bu öğrencinin, belirlediği parçaları hangi sırayla okuması gerekmektedir?

A) I − II − III  B) III − I − II  C) I − III − II  D) II − I − III
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3. Kur'an'ı-Kerim'deki surelerden birinde geçen belir-

li bir ayete Ayete’l-Kürsi denmesi, ayette geçen 

hangi bölümden dolayıdır?

A) Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

B) Velâ yeûdühü hıfzuhümâ

C) Vesia kûrsiyyühü’s semâvâti ve’l-ard.

D) Lehû mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard.

4. Ayete’l-Kürsi’nin Türkçe meali içerisinde aşağıda-

kilerden hangisi yer almaz?

A)  Allah ki ondan başka tanrı yoktur.

 O, diridir, varlıkların işine hâkimdir.

 Onu ne uyuklama ne de uyku tutar.

 Göklerde ve yerde ne varsa onundur.

 İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir?

B) O, kullarının yaptıklarını da yapacaklarını da bilir.

 O dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey 

kavrayamazlar.

C) Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır.

 Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

 O Yücedir, büyüktür

D) Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden 

dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru 

yola.

5. I. Hayat

II. İlim

III. İrade

Yukarıda Allah’ın Sübuti sıfatları verilmiştir. 

Bunlardan hangileri Ayete’l-Kürsi’de geçmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

6. Ayete’l-Kürsi’ hangi sureye ait ve kaçıncı ayettir?

A) Fatiha Suresi 2. ayet

B) Bakara Suresi 255. ayet

C) Rahman Suresi 3.ayet

D) A’raf suresi 1.ayet

7. I. Allah’ın birliği ve yüceliği bildirilir.

II. Peygamberimiz tarafından okumamız öğütlen-

miştir.

III. Mutlaka ezberlememiz gereken ayetlerdendir.

IV. Yalnızca önemli gün ve gecelerde veya dua ettiği-

miz durumlarda okuruz.

Ayete’l-Kürsi hakkında yukarıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

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

8. Ayete’l-Kürsi’de daha çok hangi konu geçmektedir?

A) Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar.

B) Zekat, hac ve kurban ibadeti

C) Allah’ın sıfat ve isimleri.

D) Kaza ve kader
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TEST8
1. 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. 

Allah ki ondan başka tanrı yoktur. • O, diridir, varlıkların işine hâkimdir. • Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. • Gök-

lerde ve yerde ne varsa onundur. • İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? • O, kullarının yaptıklarını da 

yapacaklarını da bilir. • O dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. • Onun kürsüsü gökleri ve 

yeri içine alır. • Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. • O Yücedir, büyüktür.

Yukarıda Ayete’l-Kürsi’nin meali verilmiştir. 

Bu mealden, aşağıdaki anlamalardan hangisi çıkartılamaz?

A) Allah insanların ne yaptığını ve yapacağını bilir.

B) Allah’tan başka ilah yoktur.

C) Allah’ın insanlar gibi ihtiyaçları yoktur.

D) Allah insanları uyarması için peygamberler göndermiştir.

2.  

Bismillâhirrahmânirrâhim

• Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l- hayyü’l-kayyûm. • Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. • Lehû mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. • 

Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. • Ya’lemü mâ beyne eydihim vemâ halfehüm. • Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî 

illâ bima şâe. • Vesia kûsiyyühü’s semâvâti ve’l-ard. • Velâ yeûdühü hıfzuhümâ.

.....................................................

Yukarıdaki tabloda Ayete’l-Kürsi’nin okunuşu verilmiştir.

Bu tablonun aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması gerekir?

A) Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.      B) Elhamdü lillâhi rabbil’alemin C) Kul hüvellâhü ehad       D) İhdinessırâtel müstakim

3. Görseldeki Tevrat dört ilahi kitaptan biridir.

 

I. Hz. Musa’ya indirilmiştir.

II.  İsrailoğulları’ na yani günümüzdeki Yahudilere indirilmiştir.

III. İnsanoğluna indirilmiş ilk kutsal kitaptır.

IV. İlk hali günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu kutsal kitap hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

A)I   B) II    C) III    D) IV
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4. Musa Peygamber Tur Dağı’nda Allah’tan bazı emirler 

aldı. Bunlara ‘Musa’ya verilen levhalar’ dendiği gibi ‘On 

emir’ de denmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de de tekrar edilen bu emirler ara-

sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Çalmayacaksın!  B) Öldürmeyeceksin!

C) Zina etmeyeceksin!  D) Göç edeceksin!

5. Hz Musa hakkında hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

A) Sevda: Hayatı hakkında, Kur’an-ı Kerim’de en fazla 

açıklama yapılan peygamberlerdendir.  

B) Gözde: İsrailoğullarına gönderilen peygamberler-

dendir.

C) Arda: Allah’ın 4 büyük kitaptan birini verdiği pey-

gamberlerdendir.

D) Baran: Kendisine sadece vahiy meleği aracılığı ile 

vahyedilen peygamberlerdendir.

6. Ayete’l-Kürsi’ hakkında aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A) Kur’an-ı Kerim’de ki surelerden biridir.

B) Hem namazın içinde, hem namazdan sonra okunur. 

C) Bakara suresinin 255. ayetidir.

D) Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

7. Hz. Musa’nın Peygamberlik mücadelesi ne zaman 

başladı?

A) Kutsal kitap indirildikten sonra 

B) Kızıldeniz ikiye ayrıldıktan sonra

C) Medyan şehrinde on sene kadar kalıp Mısır’a geri 

dönerken

D) Sihirbazlar ile mücadele etmesinden sonra

8.  
....................................

Lehû mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard.

Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.

Ya’lemü mâ beyne eydihim vemâ halfehüm.

Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bima şâe.

Vesia kûsiyyühü’s semâvâti ve’l-ard.

Velâ yeûdühü hıfzuhümâ.

Ve hüve’l –aliyyü’l-azim.

Yukarıdaki panoda Ayete’l Kürsi’nin okunuşu verilmiş-

tir. 

Bu panoda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

A) Bismillâhirrahmânirrâhim

 Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l- hayyü’l-kayyûm.

 Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm.

B) Bismillâhirrahmânirrâhim.

 Vel asr innel insane le fi husr

C) Bismillâhirrahmânirrâhim.

 İnna enzelnahü fiy leyletil kadr

 Ve ma edrake ma leyletülkadr.

D) Bismillâhirrahmânirrâhim.

 Kul hüvellâhü ehad. 

 Allâhüssamed
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1. 

‘Firavun boğulacağı anda: ‘İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben de ona teslim 

olanlardanım!’ dedi. Ona: ‘Şimdi mi (inandın)? Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin. ’dendi’

(Yunus suresi, 90 ve 91 ayetler)

Bu ayete göre;

I. Firavun ölümün geldiğini anlayınca iman ettiğini açıklamıştır.

II. Firavun yaptıklarından pişman olmuştur.

III. Firavun’un imanı kabul edilmiştir.

yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?

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

2. Allah, Musa’ya bir kitap indireceğini vaat etmişti. Hz Musa’nın Tur Dağı’na çıkması bildirildi. Musa kardeşi Harun’u yeri-

ne vekil bırakıp, kendisi Tur Dağı’na çıktı. 40 gün orada kalıp, ibadet etti. Allah’ın kelamını işitti. Bu sırada Tevrat Hz. Mu-

sa’ya nazil oldu.

Yukarıdaki açıklamada geçen olayın;

I. Hz. Musa Mısır’da iken,

II. Firavun öldükten sonra,

III. Denizin ikiye ayrılmasından önce

durumlarından hangileri sırasında gerçekleştiği söylenebilir?

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

3. Hz. Musa Tur Dağ’ında iken, Samim adında biri İsrailoğulları’nın ellerindeki tüm altınları toplayıp eriterek bir buzağı 

heykeli yaptı. İşte sizin ilahınız budur diyerek İsrailoğulları’nı aldattı. Bunun üzerine İsrailoğulları Hz. Harun’u dinleme-

yip buzağıya tapmaya başladı.

Bu durumda İsrailoğulları hakkında;

I. Allah’a şirk koşmuşlardır.

II. Tevhid inancına ters düşmüşlerdir.

III. Tevratı okumalarına rağmen yoldan çıkmışlardır.

yorumlarından hangileri doğru olur?

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

4. 
‘Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır.’ 

(Âl-i İmran suresi,145.ayet)

Yukarıdaki ayette geçen ‘süre’ kavramı hangi anlamda yorumlanabilir?

A) Dua  B) Ömür    C) Tevekkül  D) Azrail
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5. I. ‘(Ey Muhammed!) de ki; gerçek Rabbinizdendir. 

Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.’ ( Kefh Sure-

si,29. Ayet)

II. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü ne yeri 

delebilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.’(İsra 

suresi,37. Ayet)

III. Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de 

zerre miktar şer işlemişse onu görür.(Zilzal sure-

si,7-8. Ayetler)

Yukarıda verilen ayetlerden hangileri ’cüzi irade’ ile 

ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

6. I. Firavun onları ordusuyla takip etti. Deniz de onları 

içine alıverdi. Hem de ne alış!(Taha suresi,78.ayet) 

II. ’Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde 

şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış bir 

millet için tasalanma dedi.’(Maide suresi,26. Ayet)

III. ’Sihirbazlar: ’Ey Musa! marifetini ya sen ortaya koy 

ve ya biz koyalım!’ dediler…’(A’raf suresi,155. Ayet)

Yukarıda verilen ayet meallerindeki Hz Musa’nın 

hayatı ile ilgili bölümlerin, oluş sırasına göre, en 

baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I − II − III  B) III − I − II 

C) III − II − I D) II − III − I

7. Kur’an-ı Kerim’de insana doğru olanın gösterildiği ter-

cihin insana bırakıldığı bildirilmektedir.

Buna göre, Yüce Allah insanlara;

I. Peygamberler,

II. Kutsal kitaplar,

III. Melekler

gibi unsurlardan hangileri ile doğruyu göstermiştir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

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

8. “Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer tak-

maya alışmış kişi, sonunda sana da dikişsiz elbiseyi(ke-

fen) giydirecekler.” Mevlana

Mevlana, bu sözüyle bize hangi konuda öğüt ver-

mektedir?

A) Rızk B) Ecel C) Tevekkül   D) Çalışmak

9. Firavun inadında ısrar etti. Hz Musa’nın davetine ica-

bet etmedi. İsrailoğullarına da baskı uyguladı. 

Bunun üzerine, Yüce Allah, Hz  Musa’ya İsrailoğulla-

rı’nı bir gece Mısır’dan çıkarıp, günümüzde hangi 

ülkenin bulunduğu yere götürmesini vahyetmiştir?

A)Mısır B) Filistin

C) Güney Afrika  D) Cezayir

10. ‘İnsan duyguları olan bir varlıktır; empati yapabil-

mektedir.’

Yukarıdaki açıklamada geçen ‘empati’ kelimesi ne 

anlama gelmektedir?

A) Kendini başkasının yerine koyabilme

B) Yalnızca kendini düşünme

C) İyi ve kötüyü ayırt edebilme

D) Sınırlı bir özgürlüğün olması
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TEST8
1. 

“İnsanın organlarından her biri için, güneş doğan her günde bir sadaka gerekir. İki kimsenin arasını bulup barıştır-

man sadakadır. Bir kimseye, hayvanına binerken yardım etmen yahut yükünü hayvana yüklemekte yardımcı olman 

sadakadır. İyi söz sadakadır. Namaza gitmek için attığın her adıma karşılık bir sadaka (sevap) vardır. İnsanlara rahat-

sızlık verecek şeyi, geçilecek yoldan uzaklaştırman bile sadakadır.” 

Hz. Muhammed (sav)

Yukarıdaki panoda Peygamberimizin bir hadisi verilmiştir. 

Bu hadis ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) Yalnızca mal ile sadaka yapılır.

B) Sadaka yapmanın imkanları çok geniştir.

C) İnsanların birbirleriyle yardımlaşması da sadakadır.

D) Bir Müslümanın çok sık sadaka yapması gerekir.

2. Genellikle 2 metre boyunda, silindir şeklinde olan bu taşlar, şehir ve kasabalarda cami, çeşme yanı, 

hastane gibi işlek yerlerde olabildiği gibi, sadakayı alanı da vereni de kimsenin görmeyeceği tenha 

yerlere de konulmuş. Bu bakımdan sadaka taşlarına, asalet ve merhametin simgesi olarak da bakı-

lırmış. Büyük ve asil ecdadımız sadaka taşlarıyla asaleti, fazileti ve hassasiyeti en güzel şekilde çözü-

me ulaştırmış.

Osmanlıda, derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sada-

ka taşının yanına para almaya gelirlermiş. Parayı aldıktan sonra, kalanını kendileri gibi ihtiyacı olan-

ları düşünme terbiyesi ile bırakır ve sadakayı bırakana kalpten dua edip dönerlermiş. (Basından 2020)

Yukarıdaki gazete haberine göre, sadaka taşı uygulaması ile Osmanlı Devleti’nde halkın aşağıdakilerden han-

gisine büyük önem verdiği söylenebilir?

A) Yalnızca para ile sadaka vermeye

B) Sadaka verirken gizli olunmaya

C) Gelenek ve göreneklere olan bağlılığa

D) Sadaka verme işini kolaylaştırmaya

3.  Bu aslında bir sevgi göstergesidir. İnsan başkasına yardım ettiğinde, sahip olduğu imkanları başkaları ile paylaştığında 

onları sevdiğini de göstermektedir. Bu sevgi, karşı tarafta daha güçlü bir sevgi ile karşılık bulmaktadır. Böyle insanlar-

dan oluşan toplumlar barış ve huzur içinde yaşamaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisi konabilir?

A) Yardımlaşma ve Paylaşma    B) Bencillik

C) Açgözlülük     D) Çevre Kirliliği
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S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. Sadaka vermek;

• Zengin ve sorumluluk sahibi birisine yoksul kim-

selerin kıskançlık beslemelerini engeller.

• Para bulamadığı için suça yönelecek insanları 

bundan vazgeçirebilir.

• Yoksul insanlara dara düştüklerinde kendilerine 

yardım edecek insanların olduğunu düşündürür.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış 

olur?

A) Sadakanın toplumsal boyutları çok dardır.

B) Sadaka toplumu meydana getiren insanların bir-

birlerine güven duymasını sağlar.

C) Sadaka, yoksulluktan dolayı meydana gelebilecek 

olumsuzlukları ortadan kaldırır.

D) Toplumun uyum içinde yaşamaya devam etmesin-

de sadakanın önemi çok büyüktür.

5. İslam dinine göre sadaka, bir insanın yalnızca Allah rı-

zası için ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım ve iyiliklerdir.

Buna göre;

I. yoksul bir kişiye para, mal, yiyecek, giyecek ver-

mek,

II. yoldaki insanları rahatsız eden bir şeyi ortadan 

kaldırmak,

III. ayağa kalkmakta güçlük çeken birinin elinden 

tutmak,

durumlarından hangileri bir sadaka olarak kabul 

edilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

6. I. Zengin Müslümanların fitre vermesi vaciptir.

II. Özel bir zamanı yoktur, yılın her günü verilebilir.

III. Bir kimseyi bir gün doyuracak kadar yiyecek ya da 

karşılığı olan paradır.

IV. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitre 

miktarı belirlenir ve halka duyurulur.

Sadakanın bir çeşidi olan fıtır sadakası ya da fitre 

hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenemez? 

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

7.  
“Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.”  

Hz. Muhammed (sav)

Sevgili Peygamberimiz yukarıda verilen hadisi ile 

bizlere ne anlatmak istemiştir?

A) Bir insan bir şey isterken elini açmalı.

B) Sadaka, elle tutulur, gözle görülür mallar ile yapılır.

C) Bir insana yardım ederken ellerinden tutulmalıdır.

D) Bir yardımda bulunurken reklamdan çok gizli ol-

masına dikkat edilmelidir.
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TEST8
1. Aleyna; Bir insan öldükten sonra da  sevap kazanmaya devam edebilir mi? 

Berk; Evet, Bir insan yetiştirdiği hayırlı çocuğun yaptığı olumlu işlerden sevap almaya öldükten sonra da devam eder. 

Bir kimse yaptırdığı okul, cami, yol vb. eserlerden insanlar yararlandıkça sevap kazanmaya devam eder. 

Aleyna; Peki, bunun gibi yararı devam eden sadakaya ne ad verilir?

Yukarıdaki diyaloğa göre, Berk, arkadaşı Aleyna’ya hangi cevabı verirse doğru olur?

A) Fitre  B) Fıtır sadakası  C) Sadaka-i cariye  D) Zekat

2. 
 “Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. 

Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.”

(Bakara suresi, 274. ayet) 

Yukarıda panoda yazılı olan ayet meali ile ilgili olarak;

I. Allah’ın rızasını kazanmak için bazı kişiler sürekli yardım yaparlar.

II. Yardımlaşmada ve paylaşımda bulunanları Allah ödüllendirecektir.

III. Yardımlaşma ve paylaşmada bulunan insanlar huzurlu ve mutlu olurlar.

IV. Yalnızca durumu yerinde olan kişiler sadaka verebilir.

yorumlardan hangisi yanlış olur?

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

3. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi baş bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah di-

lediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir.” (Bakara suresi, 261. ayet)

Yalnızca yukarıda verilen ayet mealinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Malından zekat ve sadaka veren insanın malı eksilmez, tam tersine bereketlenerek artar.

B) Yoksulların, kimsesizlerin gözetilmesi sosyal adaletin güçlendirilmesine katkı sağlar.

C) Zekat veren kişi topluma karşı insanlık görevini yerine getirir.

D) İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların zekat vermesi farzdır. 
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4. Kişi oturduğu ev, bindiği araba veya kullandığı araç ve 

gereç için niçin zekat vermekle mükellef değildir?

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni'nin bu 

sorusuna hangi öğrencisi doğru yanıt vermiştir?

A) Nadiye: Artma özelliği bulunmadığı için.

B) Sezen: Üzerinden henüz bir yıl geçmediği için. 

C) Mert: Yalnızca altın, gümüş ve kıymetli eşyaların ze-

katı verildiği için.

D) Melike: Asıl ihtiyaçlarımızdan fazla dinimizce belir-

lenen miktarda olan malların zekatı verildiği için.

5. Zekat verirken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. 

Özellikle zekatı alan kişinin gururu incitilmemelidir.

Aşağıda verilen ayet meallerinden hangilerinin bu 

konu ile ilgili olduğu söylenebilir?

I. Mallarını Allah yolunda harcayıpta arkasından 

başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan 

kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara 

korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Baka-

ra süresi, 262. ayet)

II. “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme ge-

len sadakadan daha iyidir…” (Bakara Süresi, 263. 

ayet)

III. “Fakir iken seni zengin etmedi mi? Yetime ge-

lince sakın onu üzme. Yoksula gelince sakın onu 

azarlama. Rabb’inin nimetine gelince onu min-

net ve şükranla an.” (Duha süresi, 8-11. ayet)

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

6. Zekat; yoksullara, düşkünlere, borç-

lulara, Allah yolunda olanlara, yolda 

kalmış yolculara, özgürlüğünü yitir-

miş olanlara, kalbi İslam’a ısındırıl-

mak istenenlere, zekat işlemlerini 

yürüten görevlilere verilebilir. Ancak 

kişi bakmakla yükümlü olduğu kim-

selere zekat veremez.

Ahmet Bey

Görseldeki Ahmet Bey'in mallarının zekatını vermesi 
gerekmektedir.

Bunun için aşağıdaki kişilerden hangisini tercih 

edebilir?

A)

Eşi 
Melahat Hanım

C)

Babası
Ali Bey

B)

Annesi
Sultan Hanım

D)

Amcası 
Tahsin Bey
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TEST8
1. Yüce Allah bu konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Allah’ın rızasının kazanmak ve ruhlardaki cömertliği kuvvetlendir-

mek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur 

yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisenti düşer (de yine ürün verir.) Allah yaptıklarınızı gör-

mektedir.” buyurmaktadır. (Bakara suresi, 265. ayet)

Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?

A) Zekat verirken alan kişinin gururu kırılmamalıdır.

B) Sadaka verirken gösteriş yapmaktan uzak durulmalıdır.

C) Zekat vermek malın azalmasına sebep olmaz, aksine çoğalmasını sağlar.

D) Zekat verirken malların iyisinden verilmelidir.

2. Kişinin kendisinin ve ailesinin asli ihtiyaçlarından olan;

I.  Oturduğu ev

II.  Giyecekler

III.  Ticaret için olmayan kitaplar

mallardan hangileri zekata tabi değildir?

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

3.  Vakıf; bir hizmetin nesilden nesile sürmesi ve devam ettirilmesi için belirli bir koşul ve işlemlerle bağışlanan para, yar-

dım veya mülk ile oluşturulan kuruluşlardır. Bir vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz 

etmelidir.

Yukarıdaki açıklamaya göre, bir kişi veya kişilerin vakıf kurmasının amaçları arasında hangisi yer almaz?

A) Ticari gelir elde etmek.

B) Tedaviye muhtaç hastaları tedavi ettirmek.

C) Yoksul kimselere yardımlarda bulunmak.

D) Yaşlı ve kimsesiz insanların işlerinde yardımcı olmak.
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4. 
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerin-

den ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımız-

dan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yumma-

dan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye 

kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, övgüye layık-

tır.” 

(Bakara Suresi, 267. ayet)

Bir öğretmen tahtaya yukarıdaki ayeti yazdıktan sonra 

öğrencilerine; "Çocuklar, panoda yazılı olan ayetten 

yola çıkarak zekat vermekle ilgili hangi kurala ulaşırsı-

nız?" diye sormuştur.

Öğretmenin bu sorusunu aşağıdaki cevaplardan 

hangisini veren öğrenci, doğru yanıtlamıştır?

A) "Bir kişi bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekat 

veremez."

B) "Zekat verilirken alan kişiyi memnun edecek mallar 

seçilmelidir."

C) "Zekat vermek malın azalmasına sebep olmaz, aksi-

ne çoğalmasını sağlar."

D) "Zekat veren insan Allah’a şükretmiş olur."

5. Nisap miktar; kaç gram altın veya buna eş değerin-

de mala sahip olmak demektir?

A) 20 gram B) 40 gram

C) 78 gram D) 81 gram

6. İslam dini, malından yoksullara yardımda bulunmak 

isteyenlere bir sınır koymaz. Ancak farz bir ibadet ola-

rak zekat için bazı kurallar vardır.

Buna göre, Dinimizin bir emri olarak zekat yılda 

kaç kez verilir?

A) Bir kez B) İki kez

C) Üç kez D) Dört kez

7. Zekat verilecek malların nisapları ve özellikleri 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ticaret maksadıyla elde bulunan ev, arsa, daire, tarla

B) Üzerinden bir yıl geçmiş olan servet değerindeki mal

C) Devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adet

D) Zorunlu ihtiyaç sayılan mallar (içinde oturulan ev, 

giyilen elbise, evin zaruri eşyaları, binek hayvanları 

ve araba, aile fertlerinin bir yıllık yiyeceği)

8. Bir kimse bakmakla yükümlü olduğu için;

I. çocukları,

II. dayısı,

III. büyükannesi,

IV. komşusu

gibi yakınlarından hangilerine zekat veremez?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV

9. Bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası 

için yaptığı maddi-manevi her türlü yardıma ve iyi-

liğe ne ad verilir?

A) Sadaka B) Vacip

C) Sünnet D) Mübah
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TEST8
1.   

Bugün bir can kurtardın!

Yaz mevsimi boyunca kapımızın önüne bir kap su koyalım!

Su her canlı için yaşamdır.

Hasan ve Sevgi iki hayvan sever arkadaştırlar. Yukarıda gösterilen afişi hazırlamışlar ve Okul Panosuna asmışlar. Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Bey ise onlara:  “Bu afişin altına bir de Peygamberimizin sözünü yazın!” diye 

tavsiyede bulunmuştur.

Bunun üzerine, Hasan ve Sevgi’nin aşağıda verilen hadislerden hangisine afişlerinde yer verdikleri söylenebilir?

A) “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.”

B) “Yer ve gökler adalet ile ayakta durmaktadır.”

C) “Sizden biriniz bir işi yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın”

D) “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur”

2. • Nefislerin cimrilikten arınmasına, cömertlik, şefkat ve hayırseverlik duygularının gelişmesine yardımcı olur.

• Yoksulların ve kimsesizlerin gözetilmesi, sosyal adaletin güçlendirilmesine katkı sağlar.

• Toplumsal huzura, birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

Yukarıdaki açıklamalar;

I- namaz kılmak,

II- zekat vermek,

III- hacca gitmek

ibadetlerinden daha çok hangileriyle ilgilidir?

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

3. I. Sadaka vermek sünnettir.

II. Sadakanın miktar ve zaman sınırlaması yoktur.

III. Sadaka vermek için zenginlik şartı gerekmediğinden çok kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir.

IV. Sadaka vermek, toplumsal paylaşma ve dayanışma sağlar.

Sadaka vermek ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangisi zekat ve sadaka arasındaki farklılıklardan biri değildir?

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

4. “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir 

uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlarda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” Hz. Muhammed (sav)

Peygamberimiz bu sözü ile Müslümanların aşağıdaki konulardan hangisi bakımından daha bilinçli olmalarını 

istemiştir?

A) Dayanışma  B) Doğaya Saygı  C) Ahiret İnancı  D) Kader ve Kaza
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5. 
“İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak şu üçü 

bundan hariçtir: Sadaka-i Cariye, faydalı ilim ve 

kendisine dua eden hayırlı bir evlat”  

Hz. Muhammed (sav)

Sevgili Peygamberimizin sözleri içerisinde geçen Sa-

daka-i Cariye arasında;

I. 

Cami

 

II. 

Okul

III. 

Hastane

kurumlardan hangilerini yaptırmak vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

6. Sadaka maddi olarak verilebildiği gibi, manevi olarak 

da bu görev yerine getirilebilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangileri manevi sa-

daka olarak kabul edilebilir?

I. Güleryüzlü olmak

II. Güzel söz söylemek

III. Hasta olan birini ziyaret etmek.

A) Yalnız III B) I ve II

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

7.  
“Sadaka verenin rızkı artar ve

duası kabul olur.”
Hz. Muhammed (sav)

“Çocuklar sizler de 
bu hadis ile aynı mânâda 

olan bir ayet söyleyin.”

Görseldeki öğretmenin bu isteği üzerine, öğrenci-

lerinin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisinin 

uygun olmadığı söylenebilir?

A) “Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine (daha iyi-

sini, daha fazlasını) verir.” (Sebe Süresi, 39.ayet)

B) “Gece-gündüz,  gizli-açık, Allah yolunda mallarını in-

fak edenlerin Rableri katında mükâfatları vardır.” 

(Bakara Süresi, 247.ayet)

C) “Hiç kimse başkasının günahını yüklenemez” (Zü-

mer Süresi, 7. Ayet)

D) “Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi ba-

şak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir 

tohuma benzer. Allah dilediğine daha fazla da verir.”
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TEST8
1.  

Afrika’daki bir çok insan açlık ve yoksulluk içindedir. Her yıl binlerce kişi 

bu ülkelerde açlıktan ölmektedir.

Bu durum Müslümanların;

I. zekat,

II. sadaka,

III. oruç,

IV- hac

ibadetlerinden hangilerini tam olarak, yeterince yerine getirememesine bağlıdır?

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

2. I. Bir fırıncı elinde kalan bayat ekmekleri fakirlere sadaka olarak vermiştir.

II. Bir manav çürümüş olan meyve ve sebzeleri zekat olarak dağıtmıştır.

III. Bir kuyumcu elinde bulunan altınların zekatını nakite çevirmiş ve fakir bir aileye para olarak vermiştir.

Yukarıda verilen örneklerden hangilerinin, “…Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır 

diye  vermeye kalkışmayın…”(Bakara Suresi, 267. Ayet) ayet mealine uygun olarak davrandığı söylenemez?

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

3.    

Ali Bey, semtlerinde bulunan fakir bir ailenin kapısının önüne bir kutu erzak bırakmış ve daha sonra kapının ziline ba-

sıp, oradan hızla uzaklaşmıştır. Kapıyı açıpta erzak paketini gören fakir aile çok mutlu olmuş ancak teşekkür etmek için 

bu iyiliği yapan kişiyi görememişlerdir.

Buna göre Ali Bey ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yardım etmeye en yakınındaki kimselerden başlamıştır.

B) Düzenli olarak yardım etmeye özen göstermiştir.

C) Yardımda bulunurken en sevdiği eşyaları tercih etmiştir.

D) Yaptığı yardımın gizli kalmasına özen göstermiştir.
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4. Sadaka ve Zekat ibadeti toplumdaki birlik ve beraber-

liği korur.

Peygamber Efendimizin;

I. “Sadaka vermek malı eksiltmez”

II. “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir”

III. “Başkalarına zarar verecek bir şeyi ortadan kal-

dırmak da sadakadır”

sözlerinden hangileri sadaka ve zekat ibadetleri-

nin bu yönüyle ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) I ve II D) II ve III

5. Zekat verirken / öncelikle yoksul olmak şartıyla;

I. kardeş,

II. kardeş çocukları,

III. amca,

IV. komşu

sırası en baştan en sona doğru nasıldır?

A) I-II-III-IV B) II-III-I-IV

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

6.    

Topraktan elde edilen ürünler de zekat verilmesi gere-

ken mallar arasında yer alır.

Bu tür ürünlerin Zekat oranı aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) 1/5 B) 1/10 C) 1/20 D) 1/50

7. İnsanı yanlış davranışlara sürükleyen duyguların ba-

şında bencillik gelmektedir. İnsanların yaşadıkları çev-

reye verdikleri zararların çoğunun bencillikten kay-

naklandığı söylenebilir. İnsanın sahip olduğu bir şeyi 

başkasıyla paylaşması, onu bencillik duygusundan 

uzaklaştırır. Paylaşan insanda ………. gibi kötü duygu 

gelişmez.

Paragraftaki düşünce akışının bozulmaması için, 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-

memelidir?

A) açgözlülük B) kıskançlık

C) çekememezlik D) cömertlik

8. I. Tema Vakfı

II. Kızılay

III. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Ülkemizdeki yardımlaşma kurumları arasında yu-

karıda verilenlerden hangileri yer almaz?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III
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TEST8
1. Kayhan, okul çıkışında eve doğru yürürken bir cam şişesinin yola fırladığını gördü. Bu 

şişe bir kazaya neden olabilirdi. Bunun üzerine Kayhan, trafiği kontrol etti ve hiçbir 

araba gelmediğini görünce bu cam şişeyi kimseyi rahatsız etmemesi için yoldan ala-

rak atık cam kutusuna attı.

Kayhan’ın bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisi ilgilidir?

A) “…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âl-i İmran suresi, 97.ayet)

B) “Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür…” (Zilzal suresi, 7-8.ayetler)

C) “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 57.ayet)

D) “Evrende var olan her canlı yok olup gidecektir. Ancak yüce ve cömert olan Rabb’inizin varlığı sonsuza dek kalacak-

tır.” (Rahman suresi, 156.ayet)

2. 

Zenginler ile fakirler arasındaki farkın çok açılmasının önüne geçen İslam, “Mallarında yoksul ve muhtaç olanlar için 

bir hak vardır.” (Zâriyat suresi, 19.ayet) kuralını getirmiştir. 

Kur’an da; iyi insanların, sahip oldukları mallarda muhtaç ve mahrumların belli bir haklarının bulunduğunu unut-

madığı belirtilmektedir. (Meariç suresi, 22-25.ayetler)

Yukarıdaki parçada geçen ayetler ve açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Zengin insanların, kazançlarının bir kısmını yoksullarla paylaşmaları dini bir görevdir.

B) Zengin insanlar yalnızca malları ile yardım etmelidir.

C) İslam inancına göre, zenginden zorla alınıp fakire verilmelidir.

D) Zekat vermek, zengin veya fakir her Müslümanın mutlaka yapması gereken bir ibadettir.

3. Bir ibadet olduğu için zekatın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Ayrıca zekatın kimlere verileceği soru-

sunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığının Genel Ağ sitesinde yer almaktadır.

Aşağıda başka bir Genel Ağ sitesinden alınan;  “Zekat kimlere verilir?” sorusunun cevapları gösterilmiştir.

I. Fakirler, düşkünler, yolda kalmışlar.

II. Nisap miktarı malı olanlar.

III. Allah yolunda cihad edenler.

IV. Zekat toplamakla görevlendirilen memurlar.

Bu cevaplardan hangisinde bir yanlışlık yapıldığı söylenebilir?

A) I  B) II   C) III   D) IV 
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4. Zekat ve fitrenin kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de 

belirlenmiştir. (Tevbe suresi, 60.ayet). 

Bunların arasında kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen 

yeni Müslüman olmuş kimseler de vardır.

Bu kişilere ne ad verilir?

A) Mülteci B) Mükellef

C) Müellef-i Kulûb D) Mücahid

5. 

“Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine acı-

makta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir-

ler. Vücudun herhangi bir üyesi rahatsız olursa di-

ğer üyeleri de bu yüzden humma ve uykusuzluğa 

tutulur.” Hz. Muhammed

Sevgili Peygamberimizin bu hadisini aşağıdaki öğ-

rencilerden hangisi daha doğru yorumlamıştır? 

Müslümanlar dayanışma 

ve yardımlaşma içinde 

olmalıdır.

Bir Müslüman ilk önce 

kendine çeki düzen ver-

melidir.

Her Müslüman kendi 

davranışlarından so-

rumludur.

A)

B)

C)

D) Zengin Müslümanlar sa-

hip oldukları malların 

belirli bir kısmını zekat 

olarak vermelidir.

6. • Sınır, asıl, kök anlamına gelir

• Dinî açıdan zengin olmanın asgari sınırıdır.

• Malın cinsine göre miktarı değişir.

Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki kavramlardan 

hangisine aittir?

A) Nisap B) Fıtır

C) Ecel D) Fitre

7. 

İslam dini, yardımlaşma konusu üzerinde titizlikle 

durmaktadır. Bu yüzden, yardımlaşmayı sadece ki-

şinin isteğine bırakmamıştır. Zengin olanlara zekat 

ibadetini ……. kılmıştır.

Yukarıdaki panoda boş bırakılan yere aşağıdaki-

lerden hangisi getirilmelidir?

A) Farz B) Vacip

C) Sünnet D) Mübah
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TEST8
1. Sevda Öğretmen: Zekat bir paylaşma ve yardımlaşma ibadetidir. Zekat veren kimse, her şeyden önce malının bir kıs-

mını fakirlerle paylaşmaktadır. Bunu yapmakla toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmakta, toplumda sorumluluk sa-

hibi birisi olduğunun bilincine ulaşmaktadır. Ayrıca zekat, Yüce Allah’a verdiği zenginlikler karşısında bir teşekkür ifa-

desidir.

Ayhan: Öğretmenim! Ben de zekat vermek istiyorum!

Bunun üzerine, Sevda Öğretmen, öğrencisi Ayhan'a hangi yanıtı verirse yetersiz kalır?

A) Zekat vermek için hür ve akıllı olman lazım

B) Zekat vermek için nisap miktarı mala ya da paraya en az bir yıl boyunca sahip olman ve yetişkin olman lazım.

C) Zekat vermek için henüz çok küçüksün. Bunun yerine sadaka verebilirsin.

D) Bir insanın zekat vermesi için ergenlik çağına erişmiş olması; borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla kazanç sağla-

yıcı nitelikte mala sahip olması gerekir.

2. Ecem bir üniversite öğrencisidir. Öğlen vakti  karnı çok acıkmış ve bir restorandan yemek siparişi vermiştir. Ancak daha 

sonra kararını değiştirmiş ve oturmamış, siparişini paket yaptırarak evde yemek istemiştir. Elinde yemek paketi ile eve 

giderken aç ve ihtiyaç sahibi olduğu çok belli olan yaşlı bir kadını görmüş, bunun üzerine kendisi de aç olmasına rağ-

men yemek paketini ona doğru uzatmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre, Ecem’in bu hareketi daha çok aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?

A) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8.ayet) 

B) “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin….” (Bakara suresi, 43.ayet)

C) “Ey iman edenler….Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın” (Bakara suresi, 264.ayet)

D) “… Eğer onu (sadaka) gizlice verirseniz ne âlâ!... (Bakara suresi, 271.ayet)

3. Dini bir terim olarak, dinen zengin olan Müslümanların dini bir görevi yerine getirmek için her yıl mallarının ve parala-

rının yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle, fakirler başta olmak üzere, Kur’an-ı Kerim’in belirlemiş olduğu yerlere ver-

meleridir. 

Bu ibadeti bilen var mı?

Öğretmenin bu sorusunu, aşağıdaki cevaplardan hangsini veren öğrenci doğru yanıtlamıştır?

A) Zekat Vermek     B) Namaz Kılmak

C) Oruç Tutmak     D) Hacca Gitmek
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4. • Mal ile yapılan ibadetlerdendir.

• Hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarda geçen ibadet; İslam’ın 

beş temel
I. namaz kılmak,

II. oruç tutmak,

III. zekat vermek,

IV. Kelime-i Şahadet getirmek

şartından hangisi ile ilgilidir?

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

5. Zekatın kimlere verileceği kadar nasıl verileceği de 

çok önemlidir. İslam’a göre, zekat verirken saygılı ol-

manın çok büyük önemi vardır. Zekat alan kişi hiçbir 

şekilde küçük düşürülmemeli, incitilmemelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde zekatın bu yönü 

belirtilmektedir?

A) “Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın 

yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama! Ve 

Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” (Duha 

suresi, 8-11.ayetler)

B) “Mallarında muhtaç ve yoksul olanlar için bir hak 

vardır.” (Zariyat suresi, 19.ayet)

C) “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin …” (Bakara su-

resi, 43.ayet)

D) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-

redici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3.ayet)

6. I. Oruç Tutmak

II. Namaz Kılmak

III. Zekat Vermek

Yukarıda verilen farz olan ibadetlerden hangileri 

için her şeyden önce belirli bir miktarda mal veya 

paraya, altın ve gümüş gibi değerli eşyalara sahip 

olmak gerekir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

7. Selma  : Artma, temizlik ve bereket anlamlarına da 

gelir.

Belgin : İslam’ın beş şartından biridir.

Selin : Kur’an-ı Kerim’de yalnızca birkaç yerde geç-

mektedir.

Ertuğrul : Mal ile yapılan bir ibadettir.

Zekat ile ilgili hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

A) Selma B) Belgin

C) Selin D) Ertuğrul

8. Zengin insanların kazançlarının ve mallarının bir kıs-

mını yoksullarla paylaşmaları dini bir görevdir.

Bu konu ile ilgili ayetler arasında aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz?

A) “Mallarında muhtaç ve yoksul olanlar için bir hak 

vardır.” (Zâriyat suresi, 19.ayet)

B) “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. …” (Bakara 

suresi 43.ayet)

C) “Onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, 

arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et 

…” (Tevbe suresi, 103.ayet)

D) “… kuşkusuz, biz Allah’a aitiz ve Ona döneceğiz…. 

(Bakara suresi, 156.ayet)
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TEST8
1. Peygamberimizin aşağıda verilen sözlerinden hangisi; komşusu, arkadaşı veya toplum üyelerinden birisinin 

bir sıkıntısı olduğunda, diğerleri uykusuz kalacak kadar duyarlı bir toplum meydana getirmeyi hedeflediğini 

gösterir?

A) “Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapayım?”

B) “Bir yerde salgın hastalık olduğunu duyarsanız oraya yaklaşmayın, siz oradayken çıktığında da oradan ayrılmayın.”

C) “Böyle çalışman dilencilik yapmandan hayırlıdır.”

D) “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun her-

hangi bir üyesi rahatsız olursa diğer üyeleri de bu yüzden humma ve uykusuzluğa tutulur.”

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik göreve verildiğinde O çok korkmuştu. Bunun üzerine eşi Hz. Hatice, O’na şöyle 

dedi; “Allah seni katiyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu hima-

ye eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.”

Parçaya göre, Hz. Hatice Hz. Muhammed’in Peygamber olmadan önce de hangi özelliğe sahip olduğunu ve bu 

özelliğinden dolayı korkmaması gerektiğini belirtmiştir?

A) Adalet  B) Hoşgörü  C) Affedicilik  D) Yardımseverlik

3. İslam dininin ilkelerini insanlara anlatan ve bunları uygulayan Hz. Muhammed (s.a.v.), yaptığı konuşmalarda yardımlaş-

mayı hep birinci öncelikte ele almıştır. 

O’nun; 

I. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”

II. “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.”

III. “… insanlara rahatsızlık verecek şeyi, geçilecek yoldan uzaklaştırman bile sadakadır.”

sözlerinden hangileri bu konu ile ilgilidir?

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

4. Türk Milleti, birçok vakıf ve dernek aracılığıyla toplumdaki zenginler ve yoksullar arasında bir köprü kurmuştur.  

Bunların arasında;

I. Türk Hava Kurumu,

II. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,

III. Türkiye Kızılay Derneği

gibi kuruluşlardan hangileri yer alır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II   D) I, II ve III
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5. “Toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek in-

san saygınlığının korunması doğrultusunda her koşul-

da, yerde ve zamanda muhtaç ve korumasız insanlara 

yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapa-

sitesinin geliştirilmesini desteklemek.”

Parçada Türkiye’deki yardımlaşma kurumlarından 

hangisinin amacından bahsedilmektedir?

A) 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu  

B) 
Türk Silahlı Kuvvetleri

Mehmetçik Vakfı

C) 

TURKISH SOCIETYREDCRESCENT

TURK YE KIZILAY DERNE

Türk Kızılay Derneği

D) Türk Hava Kurumu

6. 1982 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı; vatanımızın 

ve ulusumuzun güvenliği, huzuru, refahı için barışta, 

savaşta ve her türlü şartlar altında görev yapan, şehit 

olan erbaş ve erlerimizin bakmakla yükümlü oldukları 

yakınlarına ve gazilerimize sosyal ve ekonomik destek 

sağlamaktır.

Açıklamada geçen vakıf aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Türk Hava Kurumu

C) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

7. Türkiye’deki yardım kuruluşlarının başında Türkiye Kı-

zılay Derneği gelmektedir.1868 yılında kurulan Yaralı 

Askerlere Yardım Derneği bir sene sonra Hilal-i Ahmer 

adını almıştır. Cumhuriyet Döneminde ise derneğin 

adı bu anlamı açıklayıcı biçimde değiştirilerek; Türkiye 

Kızılay Derneği olmuştur. 

Buna göre, parçada geçen Hilal ve Ahmer kelimesi 

ne anlama gelmektedir?

A) Hilal; Ay  -  Ahmer; Kırmızı

B) Hilal; Şehit -  Ahmer; Asker

C) Hilal; Güneş – Ahmer; Şehitlerin Kanı

D) Hilal; Devlet – Ahmer; Millet

8. Zekatın hangi mallardan verileceği toplumda yanlış 

anlamalara neden olabilmektedir. 

Zekat olarak verilecek mal ile ilgili;

I. asıl ihtiyaçlardan fazla olması,

II. artma özelliğinin olması,

III. bir yıl veya daha uzun süredir sahip olunması

şartlarından hangilerini taşımasının gerektiği söy-

lenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) I, II ve III
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1. Hz. Şuayb, insanlara geçmişteki milletlerin Allah’ı inkâr etmeleri sonucunda nasıl bir ceza gördüklerini de hatırlatmış-

tır. O, insanların Allah’ın elçilerine karşı geldikleri için Allah’ın azabıyla karşılaştıklarına dikkat çekerek, kendi halkının da 

böyle bir hataya düşmemeleri için onları uyarmıştır.

Bu uyarı aşağıdaki ayetlerin hangisinde anlatılmaktadır?

A) ‘Ey kavmim!  Siz Allah’tan korkmalı değil misiniz? Şüphe yok ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. O hal-

de Allah’a karşı saygılı olun. O’nun vereceği cezadan sakının. Bana itaat edin. Ben yaptığım bu görev karşılığında siz-

den hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.’ (Şuara Suresi, 176-184 Ayetler)

B) ‘Bundan böyle ölçüyü, tam ölçün, eksiltenlerden olmayın. Dürüst terazi ile tartın, insanların mallarını değersiz hale 

getirip ucuza kapatmayın. Ve netice olarak yeryüzünü fesada vermeyin. Gerek sizi ve gerekse sizden evvelki üm-

metleri yaratan Allah’tan korkun.’ (Şuara Suresi,176-184 Ayetler)

C) ‘Ey kavmim (sözün kısası) Allah’a kul olun. Ona ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde fesatçılar 

olarak bozgunculuk yapmayın, dedi’ (Ankebut suresi)

D) ‘Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh kavminin ya da Hud kavminin veya Salih Kavminin başlarına gelenlerin 

bir benzerini size de isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size pek uzak değil.’ (Hud Suresi,83. Ayet)

2. Eykeliler de Hz. Şuayb’i yalanladılar. Hâlbuki Şuayb (a.s.) onlardan imanlı, güvenilir insanlar olmalarını,mallarını doğru 

terazi ile tartmalarını, halkın eşyalarını değerinin altına düşürerek almamalarını, yeryüzünde huzursuzluk çıkarmama-

ları, yol kesmemelerini Allah’tan korkmalarını ve ahiret gününe ümit beslemelerini istedi. Ama bunu kabul etmediler. 

Belalarının gökten bir parça ile verilmesini istediler. Çok geçmeden onlara çok sıcak günler musallat oldu. Sıcaklardan 

bunaldılar. Kırlara çıktılar. Allah bir bulut gönderdi. Onlar da bu bulutun gölgesine sığınarak serinlemek istediler. An-

cak buluttan bir anda şimşekler ve ateşler çıkmaya başladı ve hepsini helak etti. (Hicr Suresi,,78-79. Ayetler) (Sad Sure-

si,13-14;Kaf Suresi,14. Ayetler)

Eykelilerin yok edildiği bu gün, Kur’an-ı Kerim’de hangi isimle geçer?

A) Kıyamet Günü    B) Şafak Vakti

C) Yeniden Diriliş    D) Gölge Günü

3. Medyenliler, Hz. Şuayb’in davetinin etkili olmasından endişeye kapıldılar. Onun sade bir vatandaş olarak varlığından 

rahatsız olmayanlar, Hz. Şuayb’in insanları uyaran ve Hak’ka çağıran tavırlarından ve hatta ibadet etmesinden endişe 

duymaya başladılar.

Yukarıdaki açıklamada geçen, Hz. Şuayb’in ibadeti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hacca gitmek.   B) Namaz kılmak.

C) Zekat vermek.   D) Kurban kesmek.
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4.   

Hz Şuayb, kuzey-batı Arabistan ve Akabe Körfezi’nin 

doğu kıyılarında yaşamıştır. ……………… .

Şehrinin yok edilmesinden sonra ………… olarak bi-

linen Tebük’e geçmiştir. Ancak bu şehir de yok edilin-

ce Mekke’ye hicret etmiş ve orada vefat etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan I ve II nolu 

yerlere aşağıdaki şehirlerden hangileri getirilmeli-

dir?

I II

A) Roma Şam

B) Medine Kudüs

C) Medyen Eyke

D) Bağdat Tahran

5. Bundan binlerce sene önce Yüce Allah, Medyen ve Ey-

kelilerden kendisine iman etmelerini ve güvenmeleri-

ni istemiş, haksız yere insanların mallarını ele geçirme-

lerini ve sahtekârlık yapmalarını yasaklamıştır. Onlara 

dünya ve ahirette huzurlu bir yaşam sürmenin yolları-

nı göstermiştir.

Bu amaçla, Yüce Allah, söz konusu insanlar için 

hangi peygamberi görevlendirmiştir?

A) Hz. Nuh B) Hz. İsa

C) Hz. Şuayb D) Hz. Yusuf

6. ‘Ey Şuayb’ dediler.  Senin söylediklerinin çoğunu biz 

kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizdeki za-

yıf biri olarak görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasay-

dı, gerçekten seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize kar-

şı güçlü ve üstün değilsin. 

Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak;

I. Hz. Şuayb tamamen yalnız değildi.

II. Ona inanmayanlar Allah’tan çok yanındaki in-

sanlardan çekiniyorlardı.

III. Hz. Şuayb’i kendilerinden daha alçak seviyede 

görüyorlardı.

IV. Hz. Şuayb’e inananların sayısı, inanmayanlardan 

daha fazlaydı.

yorumlarından hangisine ulaşılamaz?

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

I

II
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TEST8
1.  

Hz. Şuayb, azgın Medyen halkının, bütün nasihatlerine rağmen imana gelmelerinden ümit kesince onları Yüce Allah’a 

havale etti ve ‘…………………’ dedi. Azgınlıklarına ve inanan insanlara karşı olan düşmanlıklarına devam etmeleri üze-

rine Yüce Allah onları görseldeki gibi çok şiddetli bir afet ile cezalandırdı. Hepsi yok olup gittiler. Sanki daha önce hiç 

o belde de yaşamamış gibi tüm izleri silindi.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangi ayet getirilmelidir?

A) ‘Yâ Rabbi! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin en hayırlısısın.’ (Araf Suresi,39. Ayet)

B) ‘Ey kavmim! Allah’a ibadet edin, ahiret gününe umut besleyin, ( bunun için de ) yeryüzünde bozgunculuk yaparak 

karışıklık çıkarmayın’ ( Ankebut Suresi, 36. Ayet)

C) ‘Muhakkak ki namaz insanları kötülükten alıkoyar.’ ( Ankebut Suresi, 45. Ayet)

D) ‘Sözlerimi iyi dinleyin ve bana uyun.’ (Araf Suresi,86. Ayet)

2. Allah’a inanmayan, ölçü ve tartıyı bozan Medyen ve Eyke halklarının insafları da yok olmuş; doğru düşünebilme, doğ-

ruyu görebilme anlayışları bozulmuştur. Hz. Şuayb ise onlara her şeyden önce toplumda bir güven olması gerektiğini 

vurgulamış ve bunun için tek güven kaynağı olan Allah’a dönmelerini istemişti.

Aşağıda verilen ayetlerden hangileri Hz. Şuayb’in bu daveti ile ilgili değildir?

A) ‘Ey kavmim!  Siz Allah’tan korkmalı değil misiniz? Şüphe yok ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. O hal-

de Allah’a karşı saygılı olun. O’nun vereceği cezadan sakının. Bana itaat edin. Ben yaptığım bu görev karşılığında siz-

den hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.’ (Şuara Suresi, 176-184 Ayetler)

B) ‘Bundan böyle ölçüyü, tam ölçün, eksiltenlerden olmayın. Dürüst terazi ile tartın, insanların mallarını değersiz hale 

getirip ucuza kapatmayın. Ve netice olarak yeryüzünü fesada vermeyin. Gerek sizi ve gerekse sizden evvelki üm-

metleri yaratan Allah’tan korkun.’ (Şuara Suresi,176-184 Ayetler)

C) ‘Ey kavmim (sözün kısası) Allah’a kul olun. Ona ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde fesatçılar 

olarak bozgunculuk yapmayın, dedi’ (Ankebut suresi)

D) ‘Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının…’ (Teğabun Su-

resi,14. Ayet)
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3. I. ‘Ey Şuayb! Sen ancak sihir yapılmış, büyülenmiş 

kişilerdensin ve sen peygamber değil, bizim gibi 

bir insansın. Biz elbette seni yalancılardan biri zan-

nediyoruz.’ ( Şuara suresi, 185-187. Ayetler)

II. ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin sizin ondan başka 

bir ilahınız yoktur. İşte size, Rabbiniz tarafından 

apaçık bir mucize ( bir delil ) gelmişti. Sizler ölçüyü 

ve tartıyı tam tutun. İnsanların mallarının değeri-

ni düşürmeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmayın. Eğer iman, ediyorsanız 

bu, sizin için daha hayırlıdır.’ (Araf Suresi,85. Ayet)

III. ‘ Derken onları şiddetli bir deprem yakalayıverdi 

de evlerinde dizüstü çöke kaldılar. Böylece Şuayb’i 

yalanlayanlar sanki orada hiç safa sürmemiş gibi 

oldular. Asıl hüsrana uğrayanlar, Şuayb’i yalanla-

yanlar olmuştu….’ (Araf Suresi,7. Ayet)

Hz. Şuayb’in, hayatındaki olayların gerçekleşme 

sırasına göre, yukarıda verilen ayetler baştan sona 

doğru nasıl sıralanır?

A) I – II – III  B) II – III – I

C) III – II – I  D) II – I – III 

4. Hz. Şuayb’in peygamber olarak gönderildiği Med-

yen ve Eyke halkının doğru yoldan saptıklarını 

gösteren özellikleri arasında, aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz?

A) Yüce Allah’a iman ve ibadet etmeyi bırakmışlardı.

B) Ölçü ve tartı da hile yapıyorlardı.

C) İnsanların yollarını kesiyor, mallarına zorla el koyu-

yorlardı.

D) Tek tanrılı bir dine inanıyorlardı.

5. Hz. Şuayb’in doğru yola davet etmesine rağmen Med-

yen ve Eykeliler zulüm yapmaktan ve putlara inan-

maktan vazgeçmediler. Ondan Allah’ın rahmetini iste-

mek yerine azabını getirmesini istediler.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ile anlatıl-

mıştır?

A) ‘Üzerimize gökten bir parça düşürüver, eğer doğru 

söyleyenlerden isen!’ ( Şuara Suresi,177. Ayet)

B) ‘Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir.’  ( Şuara Sure-

si,182. Ayet)

C) ‘Yâ Rabbi! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hü-

küm ver. Sen hükmedicilerin en hayırlısısın.’ (Araf 

Suresi,39. Ayet)

D) ‘Ey kavmim! Allah’a ibadet edin, ahiret gününe 

umut besleyin, ( bunun için de ) yeryüzünde boz-

gunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın’ ( Ankebut 

Suresi, 36. Ayet)
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1.       I. Ellezîne hüm yürâûne

 Ve yemne’ûnelmâ’ûn

II. Era’eytellezî yükezzibü biddîn

 Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm

 Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn

III. Feveylün lilmüsallîn

 Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

Bir öğrenci, Maûn Suresi’ni daha kolay ezberleyebilmek için onu yukarıdaki gibi üç ayrı parçaya ayırmıştır. Ancak daha 

sonra okunuş sırasını karıştırmıştır.

Ona yardımcı olur musunuz?

A) I – III – II şeklinde okumalıdır.

B) II – III – I şeklinde okumalıdır.

C) I – II – III şeklinde okumalıdır.

D) III – II – I şeklinde okumalıdır.

2. Maûn Suresi’ne göre, eğer bir kimse ibadetlerini yerine getiriyor, ama diğer taraftan ……………. bu kişinin ibadetin 

hakkını vermediği anlaşılır. Çünkü ibadeti hakkıyla yapan kişi ahlaki olgunluğa da sahiptir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere;

I. yetim ve yoksula sahip çıkmıyorsa,

II. zekat vermiyorsa,

III. ibadetleri gösteriş için yapıyorsa,

IV. başkalarını yardım yapmaya teşvik ediyorsa

cümlelerinden hangileri getirilebilir?

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

3. Maûn Suresi’nde bazı insanların namazlarında yanıldıkları geçmektedir.

Bu durumun temel nedeni olarak, söz konusu kişilerin;

I. yetim ve yoksullara yardım etmemeleri,

II. namazlarını içtenlikle değil, gösteriş için kılmaları,

III. güvenilir kimseler olmaları

özelliklerinden hangileri gösterilemez?

A) Yalnız III   B) I ve II   C) I ve III    D) III ve II
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4. 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat vay o namaz kılanlara ki, 

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar. 

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler). 

Yukarıda panoda hangi surenin anlamı verilmiş-

tir?

A) Nas Suresi  B) İhlas Suresi

C) Asr Suresi  D) Maûn Suresi

5. Bir taraftan ibadet edip, diğer taraftan yetim ve yoksu-

lu itip kakmak mümkün değildir. Biri sevap, diğeri ise 

günah olan bu iki şeyin bir kişide bulunması imkânsız 

olmalıdır.

Yukarıdaki açıklama hangi surenin ana konusu-

dur?

A) Asr Suresi  B) Fatiha Suresi

C) Maûn Suresi  D) Felak Sıresi

6. Maûn Suresi’nde;

I. hesap ve ceza gününü inkâr edenler, 

II. yaptığı ibadetleri Allah için değil, gösteriş için 

yapanlar,

III. yetim ve yoksula sahip çıkmayanlar 

bu kişilerden hangileri kınanmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

7. 
Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- ………………………………

Yukarıda Maûn Suresi’nin okunuşu verilmiştir.

Bu suresinin son ayeti aşıdakilerden hangisidir?

A) Ve yemne’ûnelmâ’ûn

B) Li’î lâfi Kureyş’in

C) Felya’büdü rabbe hâzalbeyt

D) İnnel insane le fi husr

8. I.    Yetim ve yoksula sahip çıkmak.

II. Namazı gösteriş için kılmamak.

III. Bilim ve eğitime önem vermek.

Yukarıdaki konulardan hangileri Maûn Suresi’nin 

temelini oluşturur?

A) Yalnız III  B) I ve II

C) I ve III  D) II ve III
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1. “… kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa, Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir 

sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

Peygamber efendimizin bu sözünden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılır?

A) Yapılan yardımların mutlaka bir karşılığı olacaktır.

B) Bir insan kendisine yardım edene teşekkür etmelidir.

C) Sadaka vermeyen kişilerin dua etmesine gerek yoktur.

D) Bir insan elindekinin fazlasıyla sadaka vermelidir.

2. Cemil: İslam dinine göre sadaka, bir insanın yalnızca Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım ve iyiliklerdir. 

Yoksul bir kişiye para, mal, giyecek, yiyecek vermek sadakadır. Yoldaki insanları rahatsız eden bir şeyi ortadan kaldır-

mak sadakadır. Ayağa kalkmakta güçlük çeken birinin elinden tutmak sadakadır. İslam dinine göre sadakanın boyut-

ları çok geniştir. Öyle ki insan, öldükten sonra bile sadaka vermeye devam edebilir.

Leyla: Yok artık! Bir insan öldükten sonra nasıl sadaka verebilir?

Cemil: Şöyleki ……………………………………

 Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

I. İnsan, yetiştirdiği hayırlı çocuğunun yaptığı olumlu işlerden sevap almaya öldükten sonra da devam eder.

II. Bir kimse yaptırdığı okul, cami, yol gibi eserlerden, insanlar onlardan yararlandıkça sevap kazanır.

III. Namaza gitmek için atılan her adıma karşılık bir sevap kazanılır.

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

3. Askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak, havacılık sanayisi oluşturmak için 1925 yılında Ata-

türk’ün emri ile oluşturulmuştur.

İlk kurulduğunda “Türk Tayyare Cemiyeti” adını taşıyan bu  kurum 1935 yılından günümüze kadar hangi isim-

le anılmaktadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı  

B) Milli Eğitim Vakfı

C) Türk Kızılayı      

D) Türk Hava Kurumu
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4.  No Zekat verilecek Mallar Oranlar

I Sığır ve Manda 1/30

II Toprak Ürünleri 1/5

III Altın, Gümüş 1/40

IV Koyun ve Keçi 1/40

Yukarıdaki tabloda zekatı verilecek malların oranları 

gösterilmiştir.

Buna göre tablodaki bilgilerden hangisi hatalıdır?

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

5. Bir kişi, oturduğu ev, bindiği araba veya kullandığı 

araç ve gereç için zekat vermekle mükellefler değildir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Üzerinden bir yıl geçmediği için,

B) Kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı için,

C) Gelir getiren cinsten oldukları için,

D) Maddi değerlerinin kişiden kişiye göre değişebildi-

ği için,

6. 

“Bir hurma tanesi de olsa sadaka veriniz. Çünkü O 

az da olsa açlığı giderir ve suyun ateşi söndürdüğü 

gibi günahları yok eder”

 Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimiz yukarıda verilen sözü ile;

I.  İmkanları ölçüsünde herkes sadaka verebilir

II.  Sadaka vermek günahların bağışlanmasına yar-

dımcı olur,

III.  İslam, paylaşmayı teşvik etmeyen bir dindir.

mesajlarından hangilerini vermiştir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

7. İhtiyacı olanlara yardım et-

mek insani bir görevdir. An-

cak her insan, gücü oranın-

da yardım yapabilir. Önemli 

olan bir insanın ………….. 

duygusunu taşımasıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-

lerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıskançlık B) Gurur

C) Açgözlülük D) Yardımlaşma

8. I. Zengin insanların toplum içindeki itibarlarını artı-

rır.

II. Ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlar.

III. Ekonomik dengesizliklerin artmasını önler.

IV. Malın hareketlenmesini ve çoğalmasını sağlar.

Zekat ibadetinin birey ve topluma sağladığı fayda-

lar arasında yukarıdakilerden hangisi yer almaz?

A) I B) II C) III D) IV
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TEST8
1. Peygamberimiz bir savaş sırasında on bin kişilik ordusuyla ilerlerken, yolları üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir kö-

pekle yavrularını görür. Bunun üzerine Peygamberimiz bu köpek ve yavrularını rahatsız etmemek için ordusunun isti-

kametini değiştirmiştir.

Peygamberimizin aşağıdaki sözlerinden hangisi özellikle bu davranışı ile ilgilidir?

A) “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.”

B) “Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın.”

C) “Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur.”

D) “Sadaka kibri yok eder.”

2. Türkiye’de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir bi-

çimde sunmak için oluşturulmuştur.

1921’de dernek olarak kurulmuş, 1980 yılında “Devlet Kurumu” haline gelmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarda geçen yardım kurumumuz hangisidir?

A) Kızılay

B) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

D) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı

3.   

Türk kültürünün genel özelliklerinden biri de gelenek ve göreneklere sıkı sıkıya bağlılıktır. Çok eskiden beri devam 

eden gelenek ve göreneklerimiz arasında, evlenen bir çifte görseldeki gibi altın veya para takmak vardır.

I. Paylaşma ve yardımlaşmanın bir örneği sergilenir.

II. İnsanımız eskiden beri dayanışma içinde olmuştur.

III. Eski Türk geleneklerinin bazıları günümüzde kaybolmuştur.

Parçadan hareketle, yukarıdaki yorumlardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II   D) II ve III
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S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. 
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” 

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimiz bu sözü ile iyi bir Müslü-

manın temel özelliğinin aşağıdakilerden hangisi-

ne önem vermek olduğunu göstermektedir?

A) Yardımlaşma ve paylaşmaya

B) İbadet etmeye

C) Rızkı kazanmaya

D) Dargınları barıştırmaya

5. I. Sağlık içinde Ramazan Bayramı’na ulaşmanın şük-

rü anlamına gelir.

II. Bir ailedeki kişi sayısı dikkate alınarak, her birey 

için verilir.

III. Sahip olunan mala karşılık yapılan farz bir ibadettir.

IV. Ailedeki bir kişi için miktarı, kişinin bir günlük yiye-

cek masrafı kadardır.

Yukarıdaki verilerden hangisi Fıtr Sadakası ile ilgi-

li değildir?

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

6. Atalarımız toplumsal yardımlaşma ve dayanışma adına;

I. yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri,

II. yaşlıları korumak için huzurevleri,

III. hastaların tedavisi için hastaneler kurmuşlardır.

Bu kuruluşların isimleri aşağıdakilerden hangisin-

de doğru eşleştirilmiştir?

I II III

A) İmarethane Darülaceze Darüşşifa

B) Darülaceze İmarethane Darüşşifa

C) Darüşşifa İmarethane Darülaceze

D) Darülaceze Darüşşifa İmarethane

7. 
“İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir” 

Atasözü

Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenenleri han-

gi öğrenci yanlış anlamıştır?

A) Aslı :  “Allah yaptığın iyiliğe karşılık seni mutlaka 

ödüllendirir.”

B) Selçuk :  “İnsanlar yaptığı yardımlardan karşılık bek-

lememelidir.”

C) Fatih : ” Halis niyetle yapılan hiçbir yardım karşılık-

sız kalmaz.”

D) Yunus : ” Maddi yardımların karşılığını bu dünyada 

manevi yardımlarınkini ise öteki dünyada alırız.”

8.  

Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili 

atasözlerine herkes bir örnek versin!

Öğretmenin bu isteğini hangi öğrenci yanlış anla-

mıştır?

A) Erdem :  “Ne verirsen elinle, o gider seninle.”

B) Ali :  “Damlaya damlaya göl olur.”

C) Gülçin : ” Komşu komşunun külüne muhtaçtır.”

D) Gökçe : ” Veren eli herkes öper.”
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