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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1.
1. “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök 

olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En 
yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. 
İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Al-
lah’ın takdiridir.” 

(Fussilet suresi, 12. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette kader ile 
ilgili olarak vurgulanan hususlardan biridir?

A) Rızık B) Düzenlilik

C) Sorumluluk D) Emek ve çalışma

2. • İlk sınavları kötü geçen Funda kaderine küstü 
ve bir daha ders çalışmadı.

• İyice yaşlanan dedesi vefat ettiğinde Ali, tak-
diri ilahi deyip acısına sabır gösterdi.

Kader ile ilgili Funda ve Ali’nin yaklaşımları 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Ali kaderi doğru anlamıştır.

B) Funda kaderi doğru anlamıştır.

C) Hem Funda hem de Ali kaderi doğru anlamış-
lardır.

D) Hem Funda hem de Ali kaderi yanlış anlamış-
lardır.

3. Kader ve kazaya iman; Allah’ın (c.c.) ilminin son-
suz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulun-
duğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan 
üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader 
ve kazaya iman, Allah’a (c.c.) iman etmenin do-
ğal neticesidir ve İslam’ın inanç esaslarındandır.

Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilen-
dirilemez?

A) İmanın şartları B) Allah’ın ilmi

C) Külli irade D) Salih amel 

4. Allah’ın kudreti ve yaratma gücü o kadar geniş-
tir ki evrende çok sayıda tür yaratmış ve her tür 
içerisinde de farklı farklı alt türler var etmiştir. Ör-
neğin ülkemizde yaşayan kaplumbağa türlerinin 
birçoğu 25 cm boyunda ve 1-1,5 kg ağırlığında 
iken Galapagos kaplumbağaları bunların nere-
deyse 200 katı bir büyüklüğe sahiptir. Bununla 
birlikte Dev Galapagos kaplumbağaları dünyada 
sadece Galapagos Adaları ile Aldapra adalarında 
yaşayabilmektedir. Bütün bunlar Allah’ın takdiri-
nin birer tecellisidir.

Bu parçada kader ile ilgili hangi yasa ele alın-
mıştır?

A) Toplumsal B) Psikolojik

C) Biyolojik D) Fiziksel

5. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rah-
mân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremez-
sin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzen-
sizlik) görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayette aşağıdaki yasalardan hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Fiziksel B) Biyolojik 

C) Ekonomik  D) Toplumsal 
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6. Ahmet liselere geçiş sınavına girmek istemekte-
dir. 

Buna göre Ahmet’in aşağıdakilerden hangisi-
ni yapması tevekkülle ilgili yanlış bilgi sahibi 
olduğunu gösterir?

A) Derslerine düzenli olarak çalışması

B) Derslerine çalışmakla birlikte başarı için Rab-
bine dua etmesi

C) Akıl ve ruh sağlığını koruyabilmesi için kendi-
sine dinlenecek vakit ayırması

D) Kaderimde istediğim liseyi kazanmak varsa 
kazanırım diyerek kendini fazla kasmaması

7. Müslüman, yakın çevresinden başlamak üzere 
tüm yeryüzünden sorumludur. İnsanı ve insanın 
içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek ancak yar-
dımlaşmayla mümkündür. İslam dini insana ve 
topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı 
emrederken zararlı ve kötü olan işler üzerinde 
yardımlaşmayı yasaklamıştır.

Bu paragrafta bir Müslüman’da bulunması ge-
reken hangi özellik vurgulanmıştır?

A) Temizlik B) Duyarlılık 

C) Dürüstlük D) Çalışkanlık

8. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadık-
ça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız 
Allah onu bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilen-
dirilemez?

A) Oruç  B) İnfak

C) Zekât D) Sadaka

9. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve var-
sa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen 
ölçüde mala sahipse zengin sayılır. Dinen zengin 
sayılabilmek için bu asgari şarta sahip olunması 
gerekir. Eğer böyle bir ölçü getirilmeseydi zengin 
fakir herkes zekât vermekle yükümlü tutulmuş 
olacaktı ki bu da İslam’ın kolaylık dini olma özelli-
ği ile bağdaşmayacaktı.

Bu paragrafta zekâtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine dikkat çekilmiştir?

A) Farz oluşuna 

B) Toplumsal faydalarına

C) Kişiye kazandırdıklarına

D) Nisap miktarına

10. Dinimiz kimlerin zekât vermekle sorumlu tutuldu-
ğunu bildirmekle birlikte zekâtın kimlere verilmesi 
gerektiği konusunda da ayrıntılı bilgiler vermiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da, 
zekât verilebilecek kimseler arasında zikredil-
memiştir?

A) Yoksullar

B) Dilenciler

C) Yolda kalanlar

D) Gönülleri İslam’a ısındırılacak olanlar
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1. I. Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse 

duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bil-
mesidir.

 II. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, di-
lediğini dilediği zamanda var veya yok etme-
sidir.

 III. Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği 
şekilde yapmasıdır.

Numaralandırılarak verilen tanımların kav-
ramsal karşılığı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak sıralanmıştır?

 I  II  III

A) Kudret İlim İrade

B) İlim Kudret İrade

C) İrade Kudret İlim

D) Kudret İrade İlim

2. Kelime olarak kaza, hükmetmek, emretmek, 
yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. 
Terim olarak ise ezelde bilinen ve takdir edilen 
şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tara-
fından yaratılması demektir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kaza 
kapsamında değerlendirilir?

A) Bir canlı doğar, büyür ve ölür.

B) Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi.

C) Dersine iyi çalışan bir öğrenci sınavda başarılı 
olur.

D) Ahlaki meziyetleri sağlam bir toplum birlik ve 
beraberlik içinde yaşar.

3. I. Kendisine indirilen kutsal kitabın adı Ze-
bur’dur.

 II. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden-
dir.

 III. Babasız olarak dünyaya gelmesi onunla ilgili 
en önemli mucizelerdendir.

Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıdakilerden han-
gileri söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. 

C) I ve III. D) II ve III.

4. “Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için bi-
rer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uyku-
nuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, 
gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze 
yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren 
güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sar-
maş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış 
bulutlardan bol yağmur indirdik.” 

(Nebe’ suresi, 6-16. ayetler)

Bu ayetlerde ele alınan konuyu en kapsamlı 
biçimde aşağıdakilerden hangisi ifade etmek-
tedir?

A) Her tür canlı çiftler hâlinde var edilmiştir.

B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Dünya, insan dışındaki canlıların da yaşam 
alanıdır.

D) Yeryüzü insan yaşamına uygun olarak yaratıl-
mıştır.

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

(Bakara suresi, 255. ayet)

Aşağıdakilerden hangisine verilen ayette de-
ğinilmemiştir?

A) Tevhit inancına B) Allah’ın sıfatlarına

C) Salih amele D) Allah’ın isimlerine
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6. “Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlar-
dan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak 
üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. 
Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hak-
kıyla gücü yetendir.” 

(Nur suresi, 45. ayet)

Bu ayette kaderle ilgili aşağıdaki yasalardan 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Fiziksel yasalara B) Biyolojik yasalara

D) Toplumsal yasalara D) Psikolojik yasalara

7. Doktoru, hastası; öğretmeni, öğrencisi; işvereni, 
işçisi; kadını, erkeği; zengini ve fakiriyle toplumda 
insanlar birbirlerini tamamlamaktadır. Bir insan iş 
adamı olabilir ama fabrikasında çalışacak işçilere 
ihtiyacı vardır. İşçileri olmazsa işini devam etti-
remez. Yöneticiler ancak çalışanların haklarını 
koruyup onlara değer verdikleri zaman faydalı ve 
verimli sonuçlar alabilirler.

Bu metinde vurgulanan konu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahlaki davranışlar ancak toplum içerisinde 
anlam kazanır.

B) Bu dünyada yapılan amellerin karşılığı ahiret-
te görülecektir.

C) Toplum, paylaşma ve yardımlaşmayla varlığı-
nı devam ettirebilir.

D) Toplumda birinden diğerine geçiş imkânı ol-
mayan sosyal katmanlar vardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Maûn suresinin oku-
nuşunda yer almaz?

A) Feveylün lilmusallîn.

B) Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.

C) Ellezîne hüm yürâûne ve yemneûnel mâûn.

D) Ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu infak 
ile ilgili değildir?

A) “Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a kulluk 
edin, sahte tanrılardan uzak durun’ diyen bir 
elçi gönderdik...” 

(Nahl suresi, 36. ayet)

B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her 
ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

C) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendi-
niz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah ka-
tında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün 
yaptıklarınızı görür.” 

(Bakara suresi, 110. ayet)

D) “Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir 
dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet 
günü gelmeden önce, size rızık olarak ver-
diklerimizden Allah yolunda harcayın (infak 
edin)...” 

(Bakara suresi, 254. ayet)

10. I. Zekât verecek kimsenin Müslüman olması 
gerekir.

 II. Zekât verecek kimsenin on sekiz yaşına gir-
miş olması gerekir.

 III. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama im-
kânı olanlar zekât verirler.

Zekât ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden 
hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. 

C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. “… Musa’ya, “Asân ile denize vur!” diye vahyettik. 

Deniz derhâl yarıldı, her parça koca bir dağ gibi 
oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Mûsâ’yı ve be-
raberindekilerin hepsini kurtardık...” 

(Şuarâ suresi, 63. ayet)

Bu ayeti okuyarak dersine başlayan bir öğret-
menin dersinin konusu aşağıdakilerden han-
gisi olmalıdır?

A) Mucize B) Kader 

C) Biyolojik yasalar D) Ahlak

2. Maûn suresinde, iman eden ve ahirette hesap 
verme sorumluluğu hisseden her Müslüman’ın 
hem Allah’a (c.c.) hem de yaratılmışlara karşı 
sorumluluk duygusu taşıdığına; hem kendisinin 
iyilik yaptığına hem de başkalarını iyilik yapmaya 
teşvik ettiğine değinilir.

Buna göre Maûn suresinde ağırlıklı olarak 
aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söy-
lenebilir?

A) Yardımlaşma ruhunun diri tutulması gerektiği

B) İyiliklerin hep başkalarından beklenmesi ge-
rektiği

C) Hesap verme sorumluluğunun yalnızca iman 
edenlerle sınırlı olduğu

D) Amellerin, ahiretteki hesap göz önünde bu-
lundurularak işlenmesi gerektiği

3. “Bir adam Hz. Muhammed’e (s.a.v.), ‘Ey Allah’ın 
Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ diye sordu. 
Hz. Muhammed, ‘Sağlıklıyken ve fakirlik endişesi 
ve zengin olma hırsı ile hareket ederken sadaka 
vermendir. Sadaka vermeyi son nefesini yaşadı-
ğın ana kadar erteleme…’ buyurdu.” 

(Buhârî, Vesâyâ, 7)

Bu hadisten çıkarılabilecek mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Zengin iken verilen sadakalar daha makbuldür.

B) Yaşlılık dönemlerinde verilen sadakanın hiç-
bir kıymeti yoktur.

C) Bütün dünyevi hırslara rağmen sadaka vere-
bilmek büyük bir erdemdir.

D) Sadakanın makbul olabilmesi için insanın 
zengin, genç ve sağlıklı olması gerekir.

4. Varlıklı Müslümanların, ramazan ayı içinde yok-
sullara vermesi dinimizce buyrulan, miktarı belirli 
bir sadaka yükümlülüğü bulunmaktadır. Öyle ki 
bu sadaka, aile fertleri sayısınca hesap edilerek 
verilir. İhtiyaç sahiplerinin, bayrama ihtiyaçlarını 
karşılamış olarak kavuşmaları umularak bu sada-
ka en geç bayram namazından önce verilmelidir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Fitre B) Fidye

C) Nisap D) Kurban

5. 
“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Belirli bir 
süreye göre yazılmıştır.” 

 (Âl-i İmran suresi, 145. ayet) 

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyi-
liği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan sapar-
sa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar 
başkasının günah yükünü üstlenemez…”

(İsrâ suresi, 15. ayet)

“Kim Allah(ın yasaklarından) sakınırsa (Allah) 
ona bir (çıkış) yolu gösterir. Ve onu ummadığı 
yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah 
ona yeter.” 

(Talak suresi, 2-3. ayetler)

Bu ayetlerle seçeneklerdeki kavramlar eşleştiri-
lecektir.

Buna göre bu eşleştirme yapıldığında aşağı-
daki kavramlardan hangisi açıkta kalır?

A) Başarı B) Tevekkül

C) Ecel D) Özgür irade
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3.

6. Kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, 
evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir et-
mesidir. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde 
yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacak-
larını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenle-
mesine denir.

Aşağıdakilerden hangisi kaderin kelime an-
lamlarından biri değildir?

A) Mukayese etmek

B) Kıymetini bilmek

C) Gelişme

D) Planlamak

7. İslam, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle 
sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin elin-
den geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahip-
lerine yardım etmesini ister. Bu noktada önemli 
kavramlardan biri de infaktır. Sözlükte “harcama 
yapmak” anlamına gelen infak, Müslüman’ın Al-
lah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için sahip olduğu 
mallardan harcama yapması, bağışta bulunma-
sıdır.

Buna göre infak ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır.

B) Salih amel kapsamında değerlendirilebilir.

C) Daha çok maddi yardımlaşmaları ifade eder.

D) Her Müslümanın üzerine farz olan bir ameldir.

8. Küçükbaş hayvanlarda zekât verilmesi için en 
az ---- hayvana sahip olmak gerekir. Küçükbaş 
hayvanlarda kırktan yüz yirmiye kadar ---- koyun 
zekât verilir.

Bu ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) otuz - iki B) otuz - üç

C) kırk - bir D) kırk - üç 

9. İslam sınırsız sayıda kötü olasılık arasından in-
sanın iyi ve hayırlı olan eylemleri tercih etmesini 
öğütler. Allah diğer varlıklardan farklı olarak insa-
na verdiği kimi hasletler sayesinde insanın karar 
verme becerisine dikkat çeker ve insandan dai-
ma olumlu tutumlar tarafında yer almasını bekler. 
Böylece insan; bitkilerde, cansız varlıklarda ya da 
meleklerde olmayan bu özelliği sayesinde tercih-
te bulunur ve farkını ortaya koyar.

Bu metinde insanla ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine vurgu yapılmıştır?

A) İnsan cüzî irade sahibidir.

B) İnsan duyu organlarına sahiptir.

C) İnsan canlılık özelliği taşımaktadır.

D) İnsan konuşabilme yeteneği ile donatılmıştır.

10. I. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareke-
ti, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili 
yasalardır. Allah’ın (c.c.) koyduğu bu yasalar 
evrenseldir.

 II. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi 
olaylar bu yasalar kapsamında değerlendiri-
lir. Yüce Allah (c.c.) bitki, hayvan ve insanla-
rın yapı ve işlevlerini bu yasalara bağlı kılmış-
tır.

Numaralandırılmış ifadelerde hangi yasalarla 
ilgili bilgi verilmiştir?

 I II

A) Biyolojik yasa Fiziksel yasa

B) Fiziksel yasa Biyolojik yasa

C) Fiziksel yasa Fiziksel yasa

D) Biyolojik yasa Biyolojik yasa



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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4.
1 ve 2. soruları aşağıdaki hadise göre 
cevaplayınız.

“Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı 
gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki 
Allah’ı (daima) yanında bulasın. Bir şey istedi-
ğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda 
Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar 
sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri 
dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün in-
sanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın 
takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremez-
ler. Bu konuda kalemler kaldırılmış (karar veril-
miş), sayfalar kurumuştur (hüküm kesinleşmiş-
tir).” 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 293)

1. Bu hadiste ele alınan konular aşağıdakilerden 
hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Kader  B) Tövbe

C) Ahlak D) Dua

2. Bu hadiste aşağıdaki kavram ikilemelerinden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Emek - rızık 

B) İman - amel

C) Dünya - ahiret  

D) Külli irade - cüzî irade

3. Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi ileri sürülemez?

A) İslam’ın temel esaslarındandır. 

B) Kazancı bereketlendirir.

C) Tasarrufu önler. 

D) Malı arındırır.

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi fiziksel yasalar-
la ilgilidir?

A) “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle 
ayakta tutan kimseler olun…” 

(Nisâ suresi, 135. ayet)

B) “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu 
değiştirmedikçe Allah onların durumunu de-
ğiştirmez…” 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

C) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan-
dır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmekte-
dirler.” 

(Enbiyâ suresi, 68-69. ayetler)

D) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. 
Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgi-
si olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğu-
rur…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

5. I. Altın ve para

 II. Menkul değerler

 III. Sığır ve manda

 IV. Madenler

Numaralandırılmış mallardan hangilerinin 
zekât oranı eşittir?

A) I ve II. B) I ve III.

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



İşl
ey

en
 Z

ek
a 

Ya
yı

nl
ar

ı

12 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4.

6. “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine mer-
hamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin 
organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlan-
dığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek 
ateşle bu acıya ortak olur.” 

(Müslim, Birr, 66)

Bu hadisteki öğütler daha çok aşağıdakiler-
den hangisine yönelik mesaj içermektedir?

A) Toplumsal  B) Bireysel 

C) Psikolojik  D) Ekonomik 

7. I. Yılda birkaç kez verilebilir.

 II. Gösterişten uzak duygularla verilmelidir.

 III. Sahip olunan malın iyilerinden verilmelidir.

Zekât ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri 
doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.

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

8. I. Maddi ve manevi olarak yapılan işlerdir.

 II. Gizli yapılması daha faziletlidir.

 III. Yalnızca zengin olanların yapması gerekir. 

 IV. Yılda bir kez, belirli yerlere verilir. 

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri-
nin sadaka ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) I ve II. B) I ve III.

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

9. Hz. Musa (a.s.) ile ilgili afiş hazırlamak isteyen 
bir öğrencinin aşağıdaki bilgilerden hangisini 
kullanması beklenmez?

A) Nemrut ile mücadele etmiştir. 

B) İsrailoğullarına gönderilmiştir.

C) Vahiy indirilen elçilerden biridir.

D) Ülü’l-azm peygamberlerden biridir.

10. Bir yaz günü Nasreddin Hoca biraz serinlemek 
için ceviz ağacının gölgesine oturmuş. Biraz iler-
deki kocaman kabaklar gözüne ilişince, kendi 
kendine: -Şu Allah’ın (c.c.) işine bak, otun üs-
tünde koskoca kabak yetişiyor, şu dalları göğe 
uzanmış, bir evleklik yer tutan ceviz ağacının 
meyveleri ufacık! diye düşünürken, tam o sırada 
başına bir ceviz düşmüş. -Ah başım! diyerek fır-
lamış Hoca, Tövbe ya Rabbim, bir daha senin işi-
ne asla karışmam! Ya ağaçta ceviz yerine kabak 
yetişseydi! demiş.

Bu hikâyeden hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ilişkin bir çıkarımda bulunulamaz?

A) Fiziksel yasalara 

B) Allah’ın evrene koyduğu düzenin hikmetine 

C) Aklın kullanılmasıyla Allah’ın kudreti hakkında 
çıkarımlarda bulunulabilmesine

D) Ahlak kurallarına uyulmaması durumunda in-
sanın başına gelebilecek olumsuzluklara



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1. Zekâtını veren Müslüman, malındaki ihtiyaç 

sahiplerinin hakkını vererek arınmakta, malı-
na bereket katmaktadır. Zekât ve sadaka; zen-
gin ve fakir arasında dayanışma ve paylaşmayı 
kuvvetlendirmekte, toplumda kardeşliğe katkı 
sağlamakta, gelir paylaşımındaki dengesizliği gi-
dermekte, cimrilik ve bencillikten kurtulma konu-
sunda Müslüman’a fırsat sunmaktadır.

Buna göre zekât ve sadaka ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bireysel ve toplumsal faydaları vardır.

B) Ekonomik dengenin sağlanmasında olumlu 
etkisi vardır.

C) Birlik ve beraberliğin temin edilmesinde etkili 
bir araçtır.

D) Zenginle fakir arasındaki gelir farkının artma-
sına zemin oluşturur.

2. “Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve 
malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri 
bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söyler-
lerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.” 

(Ebu Davud, Büyû, 51)

Bu hadis aşağıdakilerden hangisine yönelik 
bir mesaj içermektedir?

A) Malın korunmasına

B) Aklın korunmasına

C) Neslin korunmasına

D) Dinin korunmasına

3. I. Fotosentez

 II. Doğum ve ölüm

 III. Çalışan bedenin yorulması

 IV. İnsanın suya batmadan yüzebilmesi

Yukarıdakilerden hangileri biyolojik yasalara 
örnek gösterilebilir?

A) I, II ve III. B) I, II ve IV.

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

4. Bir sabah Hz. Yusuf (a.s.) babasına: “Babacı-
ğım! Rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana 
secde ettiklerini gördüm...” diyerek rüyasını an-
lattı. Babası: “...‘Yavrum’, dedi. Rüyanı kardeşle-
rine anlatma. Olur ki sana karşı bir tuzak kurar-
lar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” 
diyerek Hz. Yusuf’a (a.s.) nasihatte bulundu.

Bu paragrafa göre kardeşlerinin Hz. Yusuf’a 
(a.s.) karşı hissettikleri duygu aşağıdakiler-
den hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Kin ve nefret 

B) Şefkat ve merhamet

C) Hak ve adalet 

D) Sevgi ve muhabbet

5. Allah, kendisine inananları savunacağını ve he-
men her konuda onlara yardım edeceğini söyle-
miştir. Bir mümin, Allah’ın mutlaka kendisine yar-
dım edeceğini, gaybı ve geleceği onun bildiğini, 
bütün hayrın onun elinde olduğunu kabul eder. 
Dürüst ve erdemli bir insan çalışmadan ya da hak 
etmeden bir şey elde etmenin kendisi için hayırlı 
olmayacağını bilir. Bu yüzden her şeyden önce 
elinden geleni yapar, sonucunu da Allah’a bırakır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kader B) Kaza 

C) Tevekkül  D) Ömür
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5.

6. Din;

  • Dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir.

  • Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurulma-
sını önerir.

  • Allah’a (c.c.) kulluk edilmesini ve insanlara 
saygı gösterilmesini ister.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinin ga-
yesine uygun bir tutum olamaz?

A) Sıla-i rahimde bulunmak

B) Toplumda yardımlaşmayı teşvik etmek

C) İbadetleri düzenli olarak yerine getirmek

D) Gayrimeşru yollardan kazanç elde etmek

7. Bir yaz günü gereğinden fazla koşup oynayan 
Süleyman, yorgun, bitkin ve terlemiş bir hâlde 
eve geldi. Babasının bütün ikazlarına kulak as-
madan koca bir şişe soğuk suyu içip serinlemek 
istedi. Fakat sabahı zor eden Süleyman, şişmiş 
bir boğazla kendini hastaneye zor attı.

Bu parçada Süleyman’ın hangi yasaya uyma-
dığı vurgulanmıştır? 

A) Fiziksel B) Biyolojik

C) Kimyasal D) Toplumsal

8. İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren 
ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir. Hu-
rafeler dinde olmayan masal, efsane ve rivayet-
lere dayanır. Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma 
gibi çeşitli batıl inanışlarla karşımıza çıkar. Bunlar 
insanın inancına zarar verir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine yöne-
lik mesaj verilmektedir?

A) Aklın korunmasına 

B) Neslin korunmasına

C) Dinin korunmasına 

D) Malın korunmasına 

9. “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan için-
dedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyen-
ler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine 
sabrı tavsiye edenler başka.” 

(Asr suresi)

Bu surede aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapıldığı söylenemez?

A) Adaletten yana olmak

B) İlim öğrenmeyi teşvik etmek

C) Samimi bir şekilde iman etmek

D) Hayırlı davranışlar sergilemek

10. Yaşadığı topluma değer katıp geliştirmek için 
Yüce Allah’ın sevgisini kazanmaya çalışmak di-
nimizce övülmüştür. Zekâtını, sadakasını verip, 
Müslümanlarla kendi varlıklarını paylaşanların 
ahirette ödüllendirileceği bildirilmiştir. Karşılaştık-
ları dayanılmaz sıkıntılardan ötürü ülkemize sığı-
nan göçmenlere halkımızın gösterdiği merhamet 
ve yardımseverlik de bu anlayışın bir yansıma-
sıdır.

Bu metinde toplumun yardımseverlik bilinci-
nin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin 
etkisi vurgulanmıştır?

A) Menfaat beklentisinin

B) Yasal düzenlemelerin

C) Uluslararası ilişkilerin

D) İnfak kültürünün



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1. Öğretmen derste, öğrencisi Yunus Emre’nin sor-

duğu soruya: 

“İnsan çevresine baktığı zaman gökyüzünde 
Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları; yeryüzünde insanları, 
hayvanları, bitkileri, dağları, denizleri görür ve 
bunlar arasında bir uyum olduğunu fark eder. 
Dünyamız binlerce yıldır hiçbir zaman yörünge-
sinden çıkmadan havada asılı olarak hareket et-
mektedir. Güneş her gün doğudan doğmakta ba-
tıdan batmaktadır. Atmosfer tabakası sayesinde 
Dünyamız zararlı ışınlardan ve gök taşlarından 
korunmaktadır. Akıllı ve düşünen bir varlık olan 
insan; çevresinde bulunan varlıkları gözlemledi-
ği ve düşündüğü zaman, evrende mükemmel bir 
düzenin var olduğunu ve bu düzenin bir yaratıcı 
tarafından var edildiğini anlar.” cevabını vermiştir.

Buna göre Yunus Emre, öğretmene aşağıdaki 
sorulardan hangisini sormuştur?

A) Evrende son derece işleyen mükemmel bir 
düzen olmasaydı ne olurdu?

B) Evren ilk olarak nasıl meydana gelmiştir?

C) Dünya insanların yaşaması için özel olarak mı 
tasarlanmıştır?

D) Evrende mükemmel bir düzenin varlığını nasıl 
anlarız?

2. Aşağıda verilen soruların doğru cevabı 25 puan-
dır. 

 I. Neslin korunması bir milletin varlığını devam 
ettirebilmesi için son derece önemli midir?

 II. İslam dini insanın kendi bedenine zarar ver-
mesini de yasaklamış mıdır?

 III. Alkollü içkiler, insanın sadece malına zarar 
verdiği için mi İslam’da yasaklanmıştır?

 IV. Evlilik dışı gayrimeşru ilişkiler neslin bozul-
masına toplumdaki ahlaki değerlerin yozlaş-
masına neden olmakta mıdır?

Buna göre 8. sınıf öğrencisi Meryem bu soru-
ların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğinde 
toplam kaç puan almıştır?

A) 100  B) 75  C) 50 D) 25

3. Bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri için 
Yüce Allah kuşlara uçabilmek için kanat, balık-
lara solunum için solungaç vermiştir. Otla bes-
lenen hayvanların çene yapıları, etle beslenen 
hayvanların çene yapılarına göre farklı yaratıl-
mıştır. Su bulunabilen yerlerdeki hayvanlar her 
gün suya ihtiyaç duyarken, suyun nadiren bulun-
duğu çöllerde yaşayan deve günlerce susuzluğa 
dayanabilmektedir. Bukalemun gibi bazı canlılar 
mucizevi bir şekilde bulunduğu ortamın rengini 
alarak düşmanlarından korunmaktadır. Tavuklar 
yumurta yapmaya, inekler süt vermeye, arılar bal 
yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılmıştır. 
Tüm bunları bu canlılar Allah’tan aldıkları ilhamla 
öğrenirler.

Bu parçada Allah’ın evrene koymuş olduğu 
yasalardan hangisinden söz edilmektedir?

A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

C) Kimyasal yasalar  D) Toplumsal yasalar


