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1. Ünite: Kader İnancı

1.  Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır. 

Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

2.  “İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü 
nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel 
edip etmediğinden.”

Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ömrünün sınırlı olduğuna
B) Yaptıklarından hesaba çekileceğine
C) İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna
D) Yaratılmışların en şereflisi sayıldığına

3.  Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. 
Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip 
karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına
B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna
C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine
D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına

8. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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1. Ünite: Kader İnancı

4.  Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da 
dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli 
tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların 
polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz 
tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için 
yardım etmeliyim.”

Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bedenin 
organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple 
İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister.

Bu metin, evrendeki;

I.  toplumsal,
II.  biyolojik,
III. fiziksel

yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?

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

5.  Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğ-
renir ve arkadaşına “Seni bu duruma ne getirdi?” diye sorar. O şöyle cevap verir: “Günlerden bir gün, kanatları kırık bir kuş 
gördüm. Kendi kendime ‘Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim.’ dedim. O sırada başka bir 
kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Bu durumu görünce ‘Bu kuşun 
rızkını veren Allah, nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir.’ diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi 
tamamen ibadete verdim.” İbrahim “Peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi 
davranmayı tercih etmiyorsun? Hz. Peygamber’in - - - - hadisini duymadın mı?” diyerek onu uyardı.

Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir?

A) Veren el, alan elden üstündür.
B) Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste.
C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
D) Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

1. Ünite: Kader İnancı

6.  Hz. Yakup, “Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi 
sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız 
O’na güvenip dayansınlar.” dedi.”

(Yûsuf suresi, 67. ayet)

Hz. Yakub’un bu öğüdüne uygun olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir.
B) Tedbir aldıktan sonra Allah’a güvenilmelidir.
C) Her şehre birden çok giriş kapısı yapılmalıdır.
D) Tehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir.

7.        •  “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.”
(Enbiyâ suresi, 16. ayet)

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

(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Evrenin yaratıcısı Allah’tır.
B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.
C) Kur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder.
D) Her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.
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2. Ünite: Zekât ve Sadaka

1.  “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

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

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

(Mâûn suresi,1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir?

A) Bencillik 
B) Karamsarlık
C) Kibirlenmek 
D) Riyakârlık

2.  “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kaza-
nılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. 
Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Kimler zekâtı verir?
B) Zekât kimlere verilir?
C) Nelerden zekât verilir?
D) Zekât ne zaman verilir?

3.  Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır?

A) Sadaka vermekle mal eksilmez.
B) Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.
C) Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.
D) Su, ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri söndürür.

8. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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2. Ünite: Zekât ve Sadaka

4.  “Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir.
B) Yardımların gizli yapılması daha doğru olur.
C) Yapılan iyilikten, iyilik yapan kişi de fayda görür.
D) İnsandan gücü oranında yardım etmesi beklenir.

5.  “Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı 
evlat.”

Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Sadaka-i fıtr 
B) Sadaka-i cariye
C) İnfak 
D) Zekât

6.        •  Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür.
• Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir.
• Gücü yetenlerin ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

A) Fitre 
B) Fidye 
C) Nisap 
D) Zekât
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2. Ünite: Zekât ve Sadaka

7.  “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.”

(Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İhtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır.
B) Güçsüzlere haksızlık etmekten kaçınılmalıdır.
C) Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür edilmelidir.
D) Yardımlaşmaya, en yakın akrabadan başlanmalıdır.

8.  Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe sadaka 
denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez?

A) Hastaları ziyaret etmek
B) Otobüste yaşlılara yer vermek
C) İşçilerin maaşını vaktinde ödemek
D) Sokak hayvanlarına yiyecek vermek

9.  Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında vermiştir.

Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A) Zekât verdiği malın cinsinde
B) Zekât verdiği oranda
C) Zekât verdiği kişide
D) Nisap miktarında



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

2. Ünite: Zekât ve Sadaka

10.  Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin insanlar arasındaki gelir 
eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının 
en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu oyuğa 
bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?

A) Sadaka, malı bereketlendirir.
B) Sağ elin verdiğini sol el görmesin.
C) Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.
D) Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder.

11.  Meyve ağaçlarının budanma zamanıydı. Babasına yardım eden Ömer, merakla sordu: “Baba! Dalları neden kesiyorsun, 
yazık değil mi?” Baba, oğluna gülümseyerek şöyle dedi: “Budama işlemi, ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve verimini artır-
ması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni dallar çıkar, zamanla büyür ve gürleşir. Bu sayede 
ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz.”

Bu metne göre budama işleminin faydaları ile zekât ibadetinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi benzeşmektedir?

A) Malı bereketlendirmesi
B) İnsanın iç huzurunu artırması
C) Toplumsal barışa katkı sağlaması
D) Toplumdaki gelir dağılımını dengelemesi
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3. Ünite: Din ve Hayat

1.       I.	 “Ey	iman	edenler!	Mallarınızı	birbirinize	haksızlık	ederek	değil,	karşılıklı	rızaya	dayalı	ticaretle	yiyin.	…”
(Nisâ	suresi,	29.	ayet)

II.	 “	…	Kim	bir	kimseyi	öldürürse	bütün	insanları	öldürmüş	gibi	olur.	Kim	de	bir	can	kurtarırsa	bütün	insanların	hayatını	
kurtarmış	gibi	olur…”

(Mâide	suresi,	32.	ayet)
III.	 “Kim	de	bir	mümini	kasten	öldürürse	cezası,	içinde	devamlı	kalmak	üzere	cehennemdir.	...”

(Nisâ	suresi,	93.	ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir?

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

2.  Hz.	Muhammed	bir	keresinde,	“Müflis	kimdir,	bilir	misiniz?”	diye	sorar.	Sahabe	“Bizim	aramızda	müflis,	parası	ve	eşyası	ol-
mayan	kimsedir.”	diye	karşılık	verince	şöyle	buyurur:	“Benim	ümmetimden	müflis	o	kimsedir	ki	kıyamet	gününde	namaz,	oruç	
ve	zekât	gibi	ibadetlerin	sevabıyla	gelmiş	ancak	şuna	sövmüş,	buna	iftirada	bulunmuş,	ötekinin	malını	yemiş,	berikinin	kanını	
dökmüş,	diğerini	de	dövmüştür.	Bu	nedenle,	hesap	gününde	hakkına	girdiği	kimselere	onun	iyiliklerinden	alınıp	dağıtılır.	Eğer	
yaptığı	iyilikleri	kötülüklerinin	cezasını	karşılamaya	yetmezse	hak	sahiplerinin	günahlarından	alınarak	onun	üzerine	yüklenir.	
Sonra	da	günahkâr	bir	kimse	olarak	cehenneme	atılır.	İşte	asıl	müflis	bu	kişidir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)	Yararsız	işlerden	kaçınma
B)	Kul	hakkından	uzak	durma
C)	Hatalarından	ders	çıkarma
D)	Bolluk	ve	darlıkta	infak	etme

3.        •  Telif	hakkı,	kişinin	her	türlü	fikrî	emeği	ile	meydana	getirdiği	ürünler	üzerinde	hukuken	sağlanan	haklardır.
• İslam’da	da	bir	insanın	malını	onun	izni	olmadan	almak	ve	kullanmak	günah	sayılmış	ve	yasaklanmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi “telif	hakkı” ile ilişkilendirilemez?

A)	“Ey	iman	edenler!	Birbirinizin	mallarını	batıl	yollarla	yemeyin.	…”
(Nisâ	suresi,	29.	ayet)

B)	“Hiç	kimse	kendi	el	emeğiyle	kazandığından	daha	hayırlı	bir	lokma	yememiştir…”
(Hadis-i	Şerif)

C)	“Kim	Allah	için	elindekinden	verir	ve	sakınıp	O’nu	tasdik	ederse,	biz	onun	işlerini	kolaylaştırır,	onu	başarılı	kılarız.”
(Leyl	suresi,	5-7.	ayetler)

D)	“…	İnsanların	mallarını	haksız	yere	yemeleri	sebebiyle	önceden	kendilerine	helal	kılınmış	temiz	ve	hoş	şeyleri	onlara	
haram	kıldık.”

(Nisâ	suresi,	160.	ayet)

8. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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3. Ünite: Din ve Hayat

4.  Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam’da yer alan “canın	korunması” ilkesi ile ilişkilidir?

A)	İş	güvenliğini	sağlayıcı	tedbirlerin	alınması
B)	Aile	bireylerinin	hak	ve	hukukunun	gözetilmesi
C)	İnsanlar	arasında	yardımlaşma	bilincinin	geliştirilmesi
D)	Hile,	rüşvet	gibi	haksız	kazanç	yollarının	yasaklanması

5.       I.	 Akraba	ve	komşularla	iyi	ilişkiler	kurulması
II.	 Yardımlaşma	ve	dayanışma	içinde	olunması
III.	 İnsanlar	arasında	adalet	ve	barışın	tesis	edilmesi
IV.	Evrenin	işleyişinin	incelenip	bundan	sonuçlar	çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?

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

6.  Ey	iman	edenler!	İçki,	kumar,	dikili	taşlar	ve	fal	okları	şeytan	işi,	iğrenç	şeylerdir.	Bunlardan	kaçının	ki	kurtuluşa	eresiniz.

(Mâide	suresi,	90.	ayet)

Bu ayet, İslam’ın;

I.	 malın,
II.		dinin,
III.		aklın

korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir?

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



Cevap	anahtarına	ulaşmak	için	karekodu	okutunuz.

3. Ünite: Din ve Hayat

7.  2018’de	hayata	geçirilen	“Turuncu	Bayrak	Uygulaması”	ile	otel	ve	restoranlardaki	ihtiyaç	fazlası	yemeklerin	değerlendirilmesi	
amaçlanmaktadır.	Bu	proje	kapsamında	gıdaların	satın	alma,	üretim,	tüketim,	değerlendirme,	ayrıştırma	ve	geri	dönüşüm	
süreçleri	düzenlenecek;	ayrıca	kurulacak	Gıda	Bankası	aracılığıyla	fazla	yemekler	ihtiyaç	sahiplerine	ulaştırılacaktır.

Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A)	“Ey	iman	edenler!	Size	verdiğimiz	rızıkların	temiz	olanlarından	yiyin	ve	Allah’a	şükredin…”
(Bakara	suresi,	172.	ayet)

B)	“Şüphesiz	Rabbin,	dilediğine	rızkı	bol	bol	verir,	dilediğine	de	kısar…”
(İsrâ	suresi,	30.	ayet)

C)	“…Yiyiniz,	içiniz	fakat	israf	etmeyiniz.	Çünkü	Allah	israf	edenleri	sevmez.”
(A’râf	suresi,	31.	ayet)

D)	“Ey	iman	edenler!	Karşılıklı	rızaya	dayanan	ticaret	dışında	birbirinizin	malını	haksızlıkla	yemeyiniz…”
(Nisâ	suresi,	29.	ayet)

8.  İslam’da	“malın	korunması	ilkesi”	gereği	-	-	-	-	yasaklanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlarından hangisi getirilemez?

A)	Hırsızlık	
B)	İnfak	
C)	Kumar	
D)	İsraf

9.  Hz.	Peygamber,	Allah’tan	başkasından	yardım	alma	gayesi	güden	her	türlü	batıl	inanç	ve	hurafe	ile	mücadele	etmiş	ve	
Müslümanları	bu	konuda	uyarmıştır.	Örneğin	 insanların	hastalıklardan	kurtulmak	amacıyla	putlara	kurban	kesmelerini,	
kâhinlere	danışmalarını	ve	sihir	yapmalarını	yasaklamıştır.

Bu yasaklar İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)	mal	
B)	nesil	
C)	din	
D)	can
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4. Ünite: Hz. Muhammed'in Örnekliği

1.  Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey vereceğim.” diye seslenir. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” diye sorar. O da hurma vereceğini söyler. Bunun üzerine Allah Resulü, 
“Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu.” buyurur.

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneler çocuklarına merhametli olmalıdır.
B) Çocuklar koruyup gözetilmelidir.
C) Verilen söz yerine getirilmelidir.
D) Başarı ödüllendirilmelidir.

2.  Hz. Ali, bir gün Hz. Ömer’in telaş içinde bir yere gittiğini görür ve sorar:

- Müminlerin emiri (halifesi) nereye gidiyorsun?
Hz. Ömer:

- Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum, diye cevap verir.
Bunun üzerine Hz. Ali şöyle der:

- İnan ki senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz!
Hz. Ömer karşılık verir:

- Hz. Muhammed’i (sav.) hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa 
korkarım ki kıyamet gününde hesabı Ömer’den sorulur.

Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Eşitlik
B) Dürüstlük
C) Güvenilirlik
D) Sorumluluk

3.        •  “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!”
(Kehf suresi, 6. ayet)

• “(Ey Muhammed!) Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin!”
(Şu’arâ suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

A) Doğru yola yönlendirme isteğine
B) İslam’ı tebliğ etmedeki cesaretine
C) Yaşanılan sıkıntılı durumlara sabretmesine
D) Şahsına yapılan kaba davranışları hoş görmesine

8. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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4. Ünite: Hz. Muhammed'in Örnekliği

4.  Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin ilk yıllarında, Safâ tepesinden Mekkelilere, “Şu vadinin arkasında size saldırmak 
isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız?” diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan, “Evet, inanırız... Biz senin 
bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik…” diye karşılık vermişlerdir.

Parçadaki altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Fetanet 
B) Tebliğ
C) Sıdk 
D) İsmet

5.        •  Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.
• Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.
• Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte 

şahsım, işte malım; gelsin, alsın.

Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (sav.) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Affedicidir.
B) Kararlıdır.
C) Adaletlidir.
D) Merhametlidir.

6.  Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek “Biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insanla-
rı yanından kov. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz, toplumun seçkin kişileriyiz.” dediler. Hz. 
Peygamber onların bu isteğini kabul etmedi.

Bu olay, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Yetimler, hastalar ve yaşlılarla ilgilenirdi.
B) İnsanların sevinç ve üzüntülerini paylaşırdı.
C) Verdiği sözü yerine getirir, emanete sahip çıkardı.
D) İnsanlar arasında ayrım yapılmasına izin vermezdi.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

4. Ünite: Hz. Muhammed'in Örnekliği

7.  “Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. 
Onları affet, onların bağışlanmasını dile; iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven. Doğrusu Allah, kendisine 
güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramların hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) İstişare 
B) Tevekkül 
C) Emek 
D) Merhamet

8.  Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadisteki altı çizili ifade;

I.  çalışkan olmak,
II.  doğru konuşmak,
III.  verdiği sözü tutmak

tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır? 

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

9.  Hz. Muhammed (sav.), başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa, ağacı niçin taşladığını sormuş. Aç olduğu için yaptığı-
nı öğrenince de “Evladım, hurma ağacını taşlama; yere düşmüş olan hurmaları alıp ye!” diyerek çocuğa nasihatte bulunmuş, 
ardından da “Allah’ım, onun açlığını gider!” diyerek dua etmiştir.

Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz?

A) Merhametli olma
B) Doğayı koruma
C) Hakkı gözetme
D) Cömert olma
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5. Ünite: Kur'anı Kerim ve Özellikleri

1.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an-ı Kerim’in kaynağına vurgu yapılmaktadır?

A) “… Bana, Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.”
(Neml suresi, 91. ayet)

B) “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”
(Nahl suresi, 98. ayet)

C) “Şüphe yok ki Kur’an’ı sana biz, elbette biz indirdik.”
(İnsan suresi, 23. ayet)

D) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür.”
(İsrâ suresi, 9. ayet)

2.  Kur’an, namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş ancak namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde ve kaçar rekât kılınacağı-
nı açıklamamıştır. Hz. Peygamber, “Namazı benim kıldığım gibi kılın.” buyurarak namaz ibadetinin nasıl yerine getirileceğini 
öğretmiştir.

Bu parçada aşağıdaki kaynaklardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kur’an
B) Sünnet
C) İcma
D) Tefsir

3.        •  “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resule itaat edin ki size merhamet edilsin.”
(Nûr suresi, 56. ayet)

• “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. ...”
(Hucurât suresi, 12. ayet)

• “… Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...”
(Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayetlerde Kur’an’ın aşağıdaki ana konularından hangisine değinilmemiştir?

A) Ahlak 
B) İbadet
C) İman 
D) Kıssa

8. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

5. Ünite: Kur'anı Kerim ve Özellikleri

4.  Muamelat, insanlar arasındaki hukukî, malî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgili değildir?

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

B) “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl.”
(Ankebût suresi, 45. ayet)

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

D) “...Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet)
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8. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

Cevap Anahtarı

1. Ünite
1. D 2. D 3. A 4. C 5. A 6. B 7. B

2. Ünite
1. B 2. B 3. D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. C 9. B 10. B 11. A

3. Ünite
1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. D 7. C 8. B 9. C

4. Ünite
1. C 2. A 3. A 4. C 5. A 6. D 7. C 8. C 9. D

5. Ünite
1. C 2. B 3. D 4. B
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