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YAYINLARI
18. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.
1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Çoğu insanın, “yalnızca ağlandığında akan tuzlu su” zannettiği gözyaşı, durumdan duruma değişen yapısıyla son derece 
özel bir sıvıdır. Gözyaşının ilk görevi gözü mikroplara karşı korumaktır. İçinde bulunan “lizozom” enzimi birçok bakteri türünü 
parçalayabilme ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozom sayesinde göz, enfeksiyonlardan korunur. Bu madde, binaları 
mikroplardan temizlemek için kullanılan kuvvetli bir dezenfektan olan fenik asitten bile daha etkilidir. Bu kadar güçlü olduğu 
hâlde bu enzimin göze hiçbir zarar vermemesi büyük bir mucizedir. İçinde son derece güçlü bir dezenfektan bulunan gözyaşı, 
gözün kimyasal yapısına en uygun şekilde yaratılmıştır. Bu yağlama-nemlendirme sistemi sayesinde gözünüz kurumaz. Eğer 
bu sistem var olmasa ya da eksik çalışsaydı, o zaman göz ile göz kapağı arasında sürekli bir sürtünme olur, gözünüz birkaç 
dakika içinde kurur, göz kapaklarınız yapışır ve oldukça acılı bir süreç sonucunda kör olurdunuz.

1. Bu metinde vurgulanan düşünce ile aşağıdaki ayetlerden 
hangisi bağdaşmaz? 

A) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” 
(Tîn suresi, 4. ayet) 

B) “Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit 
dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden 
bitkiler bitirdik.” 

(Hicr suresi, 19. ayet)

C) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

D) “Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğ-
lence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle 
yarattık.” 

(Duhan suresi, 38-39. ayetler)

2. Bu metinde evrendeki yasalardan hangilerine değinil-
miştir?

A) Sadece biyolojik yasa

B) Toplumsal yasa – Fiziksel yasa

C) Biyolojik yasa – Toplumsal yasa

D) Fiziksel yasa – Biyolojik yasa 

3. Kanserin yeri ve tipiyle ağrının ilişkisi var. Bazı kanser tür-
lerinde başlangıçta hiç ağrı yok. Bazılarında ise ilk belirti. 
Genellikle kemik, üreme organları ile baş-boyun kanserle-
rinde yüzde 80, mide, akciğer, pankreas ve meme kanse-
rinde yüzde 60-80, bağırsak ve böbrek kanserlerinde yüz-
de 40-60 sıklıkta ağrı görülüyor. Lenfoma ve lösemide bu 
oran yüzde 20’lere düşüyor. Ağrı başlangıçta dikkate alınır 
ve tedavi edilirse ileri dönemde şiddetlenmesinin önüne 
geçilebiliyor. 

Yukarıdaki haberi okuyan Cemal arkadaşı Burak’ın karnının 
3 gündür ağrıdığını ve ısrar etmesine rağmen “Hasta olmak 
kaderimde varmış” diyerek doktora gitmediği için endişelen-
miştir. Dayanamayıp arkadaşı Burak’ı aramıştır.  

Buna göre Cemal, Burak’ı arayarak aşağıdaki hadisler-
den hangisini söylemiş olabilir? 

A) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip 
satması, dilenmesinden hayırlıdır…”

B) “Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Al-
lah da onu kıyamet gününde sıkıntılarının birinden kurta-
rır.”

C) “Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz. Şüphesiz Allah her 
hastalığın şifasını yaratmıştır.” 

D) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.”
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4. Aşağıdaki öğrenciler kader ve kaza konularını öğrendikten sonra birbirlerine karşılıklı örnekler vererek hangi kavrama ait olduklarını 
söylemektedirler. Öğrenciler sorulan sorulara kader veya kaza diyerek cevap verecektir.

Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkadaşının sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir?

A)

Kaza
İnsanın vakti gelince evlen-
mesi

B)

KaderCanlının ölümü

C)

KazaKainatın yaratılması

D)

Kader
Denizlerin ve içindekilerin 
program hâlinde hareketleri

5. 

Bülent Ayça

İnsanın kendi iradesinde olma-
yan durumlar

İnsanın kendi iradesinde 
olan durumlar

1. Ne zaman doğacağımız
2. Kalbimizin çalışması
3. İyi davranışta bulunmak

4. Mesleğimiz
5. Ten rengimiz
6. Çalışmak

8. sınıf öğrencileri Bülent ve Ayça, ‘insan iradesi ve kader’ 
konusunda bir tablo hazırlamıştır.

Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi birbiriyle yer 
değiştirirse tablolar doğru hâle gelir?

Bülent Ayça

A) 1 5

B) 1 6

C) 3 5

D) 2 4

6. Hülya Öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde İslam’ın 
paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem konusunu anlatır. 
Dersin sonunda ise öğrencilerine “Paylaşma ve yardımlaş-
mayla ilgili atasözlerine örnek veriniz?” sorusunu yöneltir. 
Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir:

Asude : Baş başa vermeden taş yerinden kalkmaz.

Kerim : Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Melih : Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Leyla : El el ile değirmen yel ile.

Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı doğru 
değildir?

A) Asude B) Kerim 

C) Melih D) Leyla
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7. Ferdi Bey, evrensel yasalar hakkında bilgi veren bir radyo 
dinlemektedir. Radyo yayını yirmişer dakika olmak üzere 3 
eşit bölümden oluşmaktadır. Her bölümde evrensel yasalar 
ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

Yayın akışı;

11.00 Fiziksel yasalar

11.20 Biyolojik yasalar

11.40 Toplumsal yasalar

12.00 Kapanış

Ferdi Bey’in saati 11.50 olduğunda aşağıdaki ayetlerden 
hangisini duyması beklenmez?

A) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da 
sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne 
gebe kalır ne doğurur…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

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

(Nisâ suresi, 135. ayet)

C) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Par-
çalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi 
birleştirmişti ve Allah’ın bu nimeti sayesinde kardeş oldu-
nuz…” 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

D) “Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak 
olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olan-
dır…” 

(Enfâl suresi, 25. ayet)

8. Öğretmeni Esra’ya “kaderle ilgili kavramlar” konusunda “D/Y” 
testi uygulamış ve şu cevapları almıştır:

  • Tevekküle yanlış anlamlar yükleyerek kader karşısında 
insanı, rüzgârın sürüklediği bir yaprak gibi iradesiz ve ter-
cihsiz görmek doğru değildir. (D)

  • Evrendeki hiçbir varlık sonsuz değildir. Baharda açan bir 
yaprak sonbaharda sararır ve toprağa düşer. Hayvanlar 
içerisinde en uzun yaşayan kaplumbağalar bile en niha-
yetinde bir gün sona ulaşırlar. (Y)

  • Rızkı veren Allah’tır (c.c.). Ancak kulların da çalışıp ça-
balayıp kendilerine takdir edilmiş olan rızkı helal yoldan 
kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. (Y)

  • Başarı yolunda insanın önüne çok sayıda engel çıkabilir. 
Bir engelle karşılaşıldığında hemen vazgeçmek ve so-
rumluluktan kaçmak doğru değildir. (D)

Esra hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam dininin haksız kazanç yollarından gelir elde etmeyi 
haram kıldığını anlayamamıştır.

B) Tevekkül hakkında bazı bilgileri kavrayamamıştır.

C) İnsanın başarılı olmak için elinden gelen gayreti göster-
mesi gerektiğini öğrenmiştir.

D) Evrendeki her canlının bir gün öleceğini bilmemektedir.
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9.  

A

B

Yıllar

Mal miktarı

2000 2005 2010 2020

Burak Bey ticaretle uğraşmaktadır. Yukarıdaki grafikte A bö-
lümünde sahip olduğu mal miktarı, B bölümünde ise yaptığı 
maddi yardımlar yıllara göre gösterilmektedir. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki tablo-
yu ispatlar nitelikte değildir?

A) “Kim Allah’a güzel bir ödünç verir (malını Allah yolunda 
harcarsa), Allah bunu kendisi için katlayarak artırır. Böyle 
birisi için ayrıca onur verici bir ödül de vardır.” 

(Hadîd suresi, 11. ayet)

B) “İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verir-
seniz, Allah katında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu 
isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar se-
vaplarını kat kat arttıranlardır.” 

(Rûm suresi, 39. ayet)

C) “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle ve sadaka veren 
kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenler var ya ver-
dikleri onlara kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat 
vardır.” 

(Hadîd suresi, 18. ayet)

D) “Allah’ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin 
verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendile-
rini Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten 
alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam 
onu tespih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip ka-
lacağı bir günden korkarlar.” 

(Nûr suresi, 36-37. ayet)

10. K. Hz. Mûsâ’nın (a.s.) davetini kabul etmeyen Firavun onu 
zindana atmakla tehdit etti. Allah (c.c.) Hz. Mûsâ’yı (a.s.) 
birtakım mucizelerle destekledi. Asâsı kocaman bir yılan 
oldu. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran 
bir nur gibi parlayıverdi.

L. Firavun ise ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve 
hepsi denizde boğulup gitti. İşte böylece Yüce Allah yer-
yüzünde bozgunculuk yapanları cezalandırmış, Allah’a 
(c.c.) inanıp peygamberinin peşinden gidenleri ödüllen-
dirmişti. 

M. Mûsâ (a.s.) eşiyle birlikte yolda giderken Allah (c.c.) ta-
rafından kendisine peygamberlik görevi verilmişti. Fira-
vun’u ve Mısır halkını Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine 
inanmaya çağıracak bir elçi olarak seçilmiştir.

N. Hz. Mûsâ (a.s.), Allah’ın (c.c.) çağrısı gereği kardeşi Hz. 
Hârûn’u (a.s.) yerine vekil bırakıp kavminden bir müddet 
ayrıldı. Kırk gün sonra geri döndüğünde halkının Samiri 
adlı birinin ziynet eşyalarını eriterek buzağıya benzeyen 
bir put yaptığını gördü.

Hz. Mûsâ’nın (a.s.) hayatıyla ilgili K, L, M ve N harfleriy-
le gösterilen cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl 
sıralanmalıdır?

A) M - L - N - K B) L - M - K - N

C) M - K - L - N D) N - M - L - K
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2.
1. İnsanın kirpikleri, kaşları, kemikleri, dişleri belli bir boya ulaş-

tığında uzamaları durur. Ancak saçlarının uzaması durmaz. 
Yani uzaması zararlı olabilecek, kötü bir görüntüye neden 
olacak olan bölümlerin uzaması dururken, uzaması estetik 
açıdan güzel olabilecek olan saçlar uzamaya devam eder. 
Bunun yanı sıra kemiklerin uzamasında da tam bir uyum ve 
oran vardır. Örneğin insanın kol kemikleri daha fazla uzayıp, 
gövdesi kısa kalmaz. Her biri ne kadar uzaması gerektiğini 
bilirmiş gibi tam zamanında durur.

Bu metinde anlatılan düşünceyi aşağıdaki ayetlerden 
hangisi desteklemektedir?

A) “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde 
(altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini 
durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bü-
tün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. 
Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız ona mah-
sustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” 

(A’râf suresi, 54. ayet)

B) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yara-
tışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! 
Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

C) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” 
(Tîn suresi, 4. ayet)

D) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların 
her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

2. Sınıfta sözlü yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 
Kübra Hanım, öğrencisi Cevahir’den Ayet el-Kürsi’yi okuma-
sını istemiştir. Hepsini ezbere bilmediğini söyleyen Cevahir 
okumaya başlamıştır. Cevahir en son “ya’lemü mâ beyne ey-
dîhim ve mâ halfehüm” ifadesini söylemiştir.

Buna göre Cevahir bu ifadeden hemen önce aşağıdaki-
lerden hangisini söylemiş olmalıdır?

A) men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih

B) ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ

C) lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard

D) vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard

3.  R Y H B T D F

Ö Y J K E A S

M H K L V Z A

Ü S Ö M E İ R

R I Z I K M E

S D D F K H D

K A Z A Ü D A

D S A Ğ L I K

Bu bulmacadaki kaderle ilgili verilen kavramlar aşağıdaki 
cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılacaktır.

 I. Kimi uzun bir zaman yaşarken kiminin de dünyada yaşa-
dığı ---- çok kısadır.

 II. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, te-
neffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün 
ihtiyaç duyulan şeyler bizler için Allah’ın (c.c.) bahşettiği 
---- lardandır.

 III. Bir çiftçinin gerekli hazırlıkları yapmadan “Ben Allah’a 
(c.c.) ---- ediyorum.” diyerek bol ürün beklemesi doğru 
değildir.

 IV. ---- lı olmak için kişinin çalışması, çabalaması, yaptığı iş-
lerle ilgili gerekli her türlü gayreti göstermesi ve sorumlu-
luklarını yerine getirmesi gerekir.

Buna göre numaralandırılarak verilen cümlelerin hangi-
sindeki boşluğun cevabı bulmacada yoktur? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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4. Aşağıdaki ayetler ve karşılarındaki evrensel yasalar eşleştirilecektir.

I.

II.

III.

“Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi 
onunla suladık. Onu depolayan da siz değilsiniz.” 

(Hicr suresi, 22. ayet)

“Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size 
rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek 
üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.” 

(İbrâhim suresi, 32. ayet)

“Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir 
azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır.” 

(Enfâl suresi, 25. ayet)

Ayetler

K

L

M

Fiziksel yasalar 

Biyolojik yasalar

Toplumsal yasalar

Evrensel yasalar

Ayetlerle evrensel yasaların uygun eşleşmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) K L M

B) L K M

C) M K L

D) M L K

5. Hz. Mûsâ (a.s.) Allah’a (c.c.) şöyle dua etti: “Kardeşimin dili 
benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni 
doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onların 
beni yalanlamalarından korkuyorum.” Yüce Allah da onun bu 
duasını “…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir 
güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeyecekler, mûcizele-
rimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.” buyurarak 
kabul etti.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Allah (c.c.) Hz. Mûsâ’yı (a.s.) korudu ve annesini ona sü-
tanne olarak kavuşturdu. 

B) Hz. Mûsâ (a.s.) görevinin ağır bir yük olduğunu bildiği için 
Allah’tan (c.c.) yardım istemiştir.

C) Allah’ın (c.c.) seni kardeşinle destekleyeceğiz dediği pey-
gamber Hz. Hârûn’dur (a.s.).

D) Allah (c.c.) Hz. Mûsâ’yı bir takım mucizelerle desteklemiş-
tir. Bunlardan biri asasının kocaman bir yılan olmasıdır.

6. Kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende ol-
muş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları 
istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür irade-
leriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzen-
lemesine kader denir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni yukarıdaki bilgiyi vermiş 
ve öğrencilerinden kadere örnek vermelerini istemiştir. Bazı 
öğrenciler şu örnekleri vermiştir:

Hale : İnsanın evlenmesi 

Korhan : Kainattaki denge durumu

Nilay : Denizdekilerin ve içindekilerin yaratılması

Tolga : Anne ve babamız 

Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

A) Hale B) Korhan

C) Nilay D) Tolga
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7. I. “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülük-

te bulunursa zararı kendisinedir…” 
(Fussilet suresi, 46. ayet)

 II. Allah (c.c.), insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ve ona 
seçme ve tercihte bulunma imkânı sağlayan irade ver-
miştir. Yazı yazmak, oturmak, kalkmak, çalışmak, namaz 
kılmak, iyi veya kötü davranışta bulunmak özgür irade-
mizle seçerek yaptığımız davranışlardandır.

 III. “Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. 
O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kate-
der.” 

(İnsân suresi, 3. ayet)

 IV. İnsanın iradesinin dışında olan şeyler de vardır. Kalbimi-
zin çalışması, nefes alıp verişimiz, midemizin yiyecekleri 
sindirimi irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, nere-
de, hangi anneden doğacağımıza; hangi ırktan olacağı-
mıza biz karar veremeyiz. Göz rengimiz, ten rengimiz, 
saç rengimiz bütün bunlar bizim irademiz dışında Yüce 
Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.

Numaralandırılarak verilen ayet ve bilgiler için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı ayet insanın aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerin-
de özgür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan 
da sorumlu olduğunu gösterir.

B) II numaralı bölümde cüzî irade anlatılmaktadır. 

C) III numaralı ayet Allah’ın (c.c.) iradesinin küllî olduğu gibi 
ilminin de her şeyi kuşattığını ve sonsuz olduğunu açıkla-
maktadır.

D) IV numaralı bölümde küllî irade örneklerle anlatılmıştır. 

8. Yaşlı kadının biricik devesi uyuz olmuştu. Ölürse bütün işleri 
altüst olacak, bağına, bahçesine giderken eşyasını yükleye-
cek vasıtadan mahrum kalacaktı. Bunun için günlerce düşün-
müş, bir tedbir hatırına gelmemişti. Durmadan dua ediyor, 
devesini kurtarmasını Allah’tan diliyordu.

Bir gün yine kıra çıkardığı devesinin ot yemeyip, su içmedi-
ğini, iskelet hâline geldiğini görünce üzüntüsü bir kat daha 
arttı, başladı ağlamaya. Hem ellerini açmış dua ediyor hem 
de durmadan ağlıyordu.

İşte bu sırada peygamberimiz, ashabıyla birlikte oradan geç-
mekteydi. Yaşlı kadının ağladığını görünce sordu:

“Ey Allah’ın kulu, niçin gözyaşı döküp ağlıyorsun?” Kadın tit-
rek sesle cevap verdi:

“Niçin olacak, dedi, devem için. Devem benim her şeyim. Ya 
ölürse hâlim ne olur? Yakalandığı hastalıktan kurtarması için 
Rabbime günlerdir el açıp dua ediyorum, fakat bir türlü kabul 
edilmiyor.”

Tebessüm eden peygamberimiz şöyle cevap verdi:

“Kabul olmasını istiyorsan duana biraz da katran kat, kat-
ran…”

Kadın düşünmeye başladı. Ne demekti duasına katran kat-
mak?

Nihayet anlar gibi oldu. Bu defa gidip komşulardan katran 
bulan kadın, uyuz devesine önce iyice bir katran sürdü. Bun-
dan sonra da ellerini açıp duaya başladı. Katranla uyuz sivil-
celerindeki mikroplar tümüyle ölmüş, böylece deve uyuzdan 
kurtulmuştu.

Verilen örnek olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Kadın evrendeki hiçbir varlığın sonsuz olmadığını düşü-
nerek hareket etmiştir. 

B) Kadın ilk başta yanlış tevekkül etmiş, peygamberimizin 
tavsiyesiyle de doğru tevekkül etmiştir.

C) Bir hastalığın iyi olması için sadece el açıp dua etmek ye-
terli değildir.

D) Devemin kaderinde ölmek var diyerek hastalığa çare ara-
mamak doğru bir kader anlayışı değildir.
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10. Beyhakî, İmam Nâfi’den naklediyor: Abdullah b. Ömer (r.a.) 
hastalanmıştı. Üzümün ilk çıktığı mevsimde canı üzüm arzu 
etmişti. Hanımı Safiye, hizmetçisini üzüm almaya gönderdi. 
Hizmetçi, bir dirheme bir salkım üzüm satın aldı. Onun üzüm 
aldığını gören bir dilenci, hizmetçiyi eve kadar takip etti. Hiz-
metçi eve girince dilenci kapıyı çaldı. Hasta yatağında yatan 
Abdullah b. Ömer: Bu üzüm salkımını dilenciye verin, dedi. 
Hasta yatağında çok ƒarzuladığı üzüm satın alınıp kendisine 
takdim edildiği hâlde hiç tatmadan din kardeşine vermek, an-
cak bir sahabeye yaraşan ahlaki bir güzelliktir.

Yukarıdaki olayda Abdullah b. Ömer’in davranışını aşağı-
daki ayetlerden hangisi desteklemez?

A) “Onların mallarında dilencinin ve yoksulun bir hakkı var-
dır.” 

(Zâriyât suresi, 19. ayet)

B) “(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi teh-
likeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri 
sever.” 

(Bakara suresi, 195. ayet)

C) “Onlar, kendi canları çekmelerine rağmen yemeği yoksu-
la, yetime ve esire yedirirler.” 

(İnsân suresi, 8. ayet)

D) “... Rükû edenlerle birlikte siz de rüku edin.” 
(Bakara suresi, 43. ayet)

9.  
ZEKÂT NELERDEN NE KADAR VERİLİR?

I 1/30

Toprak ürünleri II

III 1/40

Madenler IV

Tabloda I, II, III ve IV numaralı boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I II III IV
A) Sığır ve Manda 1/20 Ticaret malları 1/40

B) Koyun ve Keçi 1/10 Nakit para 1/3

C) Sığır ve Manda 1/10 Menkul değerler 1/5

D) Koyun ve Keçi 1/30 Gümüş 1/20
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3.
1. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de evreni bir ölçü ve düzen için-

de yarattığını bildirmektedir. Evrenin devamı, işleyişi ve son 
bulması da onun takdiri ile gerçekleşmektedir. Bütün bu ölçü 
ve düzeni yaratan ve yöneten Allah (c.c.), sonsuz ilmi ve kud-
retiyle her şeyi kuşatmıştır.

Metinde verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

A) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yara-
tışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! 
Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

B) “O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisi-
ne ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı 
da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir 
ölçüye göre takdir etmiştir.” 

(Furkân suresi, 2. ayet)

C) “Onlar bir fenalık yaptıkları zaman, ‘Babalarımızı bu yolda 
bulduk, Allah da bize bunu emretti’ derler. De ki: ‘Allah 
fenalığı emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah’a karşı mı söy-
lüyorsunuz?’”

(A’râf suresi, 28. ayet)

D) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme za-
manı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bü-
tün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir 
(ölçüp biçmesidir).” 

(En’âm suresi, 96. ayet)

2. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Reyyan Hanım, 8/B sı-
nıfında Halit’in sorduğu soruya şu cevabı vermiştir: 

  • Ay, güneş ve yıldızların yaratılması 

  • Ömrün süresi

  • İnsanın doğumunun Allah (c.c.) tarafından bilinmesi 

Buna göre Halit’in sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Kadere örnek verebilir misiniz?

B) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını nasıl anlarız? 

C) Evrendeki yasalara örnek verebilir misiniz?

D) Kazaya neleri örnek gösterebiliriz?
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3. 
“… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…” 

(Nisâ suresi, 135. ayet)
1 ----

“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.” 

(Enbiyâ suresi, 68-69. ayetler)

2 ----

“Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, 
ne de öne geçebilirler.” 

(Araf suresi, 34. ayet)

3 ----

Numaralandırılarak verilen ayetlerin karşısına evrensel yasalar yazıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

1 2 3
A) Fiziksel yasa Biyolojik yasa Toplumsal yasa

B) Toplumsal yasa Fiziksel yasa Biyolojik yasa

C) Fiziksel yasa Toplumsal yasa Biyolojik yasa

D) Toplumsal yasa Fiziksel yasa Toplumsal yasa

4. Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan 
akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan, 
aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve ha-
yatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur. Sanayi ve 
teknoloji alanlarında yeni icatlar ortaya koyar. Bunların yanın-
da sanatsal ve kültürel çalışmalar yapar. Bütün bunlar insa-
nın akıllı bir varlık olmasının sonucudur.

Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdaki 
ayetlerin hangisinden çıkarılamaz?

A) “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize 
verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca 
serdiğini görmez misiniz?...” 

(Lokman suresi, 20. ayet)

B) “... Aklınızı kullanmıyor musunuz?” 
(Mü’minûn suresi, 80. ayet )

C) “Hiç düşünmüyor musunuz?” 
(Saffat suresi, 155. ayet)

D) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar 
diye insanlara bir bildiridir.” 

(İbrahim suresi, 52. ayet)

5. I. “Ağılda oğlak doğunca derede otu biter.”

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

 III. “Hekimsiz, Hakimsiz yerde oturma.”

 IV. “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.”

Yukarıdaki atasözleri için kaderle ilgili kavramlar açısın-
dan yorumlandığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) IV numaralı atasözünde başarı-başarısızlık vurgulanmış-
tır.

B) III numaralı atasözünde ecel vurgulanmıştır. 

C) I numaralı atasözünde rızık vurgulanmıştır.

D) II numaralı atasözünde tevekkül vurgulanmıştır.
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6. Abdullah derste öğretmenine bir soru sormuştur ve öğretme-

ni cevap olarak aşağıdaki ayetleri okumuştur:

  • “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. 
Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” 

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

  • “Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Bütün işler ona 
döndürülür. Öyleyse ona kulluk et, ona güven. Rabbin, 
yaptıklarınızdan habersiz değildir.” 

(Hûd suresi, 123. ayet)

  • “Sizden iki takım bozulup geri çekilmek üzere idi; oysa 
Allah onların dostu idi, inananlar yalnız Allah’a güvensin-
ler.” 

(Âl-i İmrân suresi, 122. ayet)

Buna göre Abdullah aşağıdaki sorulardan hangisini sor-
muş olabilir?

A) Öğretmenim sağlık ile ilgili örnek ayetler söyleyebilir misi-
niz? 

B) Öğretmenim ecel ile ilgili örnek ayetler söyleyebilir misi-
niz? 

C) Öğretmenim tevekkül ile ilgili örnek ayetler söyleyebilir 
misiniz?

D) Öğretmenim rızık ile ilgili örnek ayetler söyleyebilir misi-
niz?

7. Ayet el-Kürsi ile ilgili,

 I. 9 ayetten oluşmaktadır.

 II. Yüce Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatlarını ve gücünü anlatır.

 III. Yâsin suresinde geçmektedir.

 IV. Ayet el-Kürsi “ve hüvel aliyyül azîm.” ifadesiyle son bul-
maktadır.

ifadelerden hangileri doğru değildir?

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

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

8. Firavun, bir gece rüyasında Beyt-i Makdis’ten bir ateşin çıkıp, 
Kıptilerin evlerini yaktığını, ancak İsrailoğullarına bir zarar 
vermediğini gördü. Rüyayı tabir ettirdi ve ona: “Beni İsrail’den 
bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak!” dediler.

Bunun üzerine Firavun, İsrailoğullarından doğacak olan bü-
tün erkek çocuklarını öldürmelerini emretti.

Metin aşağıdaki ayetlerin hangisini açıklamak için yazıl-
mıştır? 

A) “Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı 
gibi. ayetlerimizi yalanladılar, böylece Allah günahları ne-
deniyle onları yakalayıverdi. Allah, (cezayla) sonuçlandır-
ması pek şiddetli olandır.” 

(Âl-i İmrân suresi, 11. ayet)

B) “Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki öğüt alıp 
düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrat-
tık.” 

(A’râf suresi, 130. ayet)

C) “Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi 
Allah’ın ayetlerini inkar ettiler de, Allah da onları günah-
larından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz, Allah, en büyük 
kuvvet sahibidir, sonuçlandırması pek şiddetlidir.” 

(Enfâl suresi, 52. ayet)

D) “Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük 
taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir 
kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ 
bırakıyordu. Şüphesiz o, bozgunculardandı.” 

(Kasas suresi, 4. ayet)
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9. Ensâr’dan Câbir b. Abdullah (r.a.) anlatıyor: Medineliler hur-

malarını topladıklarında paylaşma esnasında iki küme ya-
parlar bir kümeye daha çok, diğer kümeye daha az hurma 
koyarlardı. Az olan tarafa hurma dallarını koyarak o tarafı çok 
gösterirlerdi. Medineliler Muhacir kardeşlerinin iki kümeden 
az olana talip olacaklarını, Medinelilere daha büyük kümeyi 
bırakacaklarını biliyorlardı.

Muhacirlere; “Buyurun hangi kümeyi tercih ederseniz alın”, 
derlerdi. Muhacirler de büyük kümenin Ensâr’a kalması için 
daha az görünen kümeyi aldıklarında büyük küme muhacir-
lere gitmiş olurdu. Hayber Fethi’ne kadar Ensâr’ın bu güzel 
tavrı aynen devam etti. 

(Heysemî)

Verilen örnek olayı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi 
desteklemektedir?

A) “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın…” 
(Bakara suresi, 148. ayet)

B) “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben 
de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” 

(İbn Mâce) 

C) “El açıp isteyeni de sakın azarlama.” 
(Duhâ suresi, 10. ayet)

D) “Sabır, imanın yarısı, kesinkes bilerek inanmak ise tümü-
dür.” 

(Teberani)

10. Öğretmeni Elif’e “zekât ve sadaka” konusunda “D-Y” testi uy-
gulamış ve şu cevapları almıştır:

  • Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kur-
ban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine geti-
rebilmek için Allah (c.c.) ve Resulü tarafından belirlenen 
mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisap denir. (Y)

  • Zekât, Müslümanın Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için 
sahip olduğu mallardan Yüce Allah’ın (c.c.) emrettiği har-
cama yapması, bağışta bulunmasıdır. (D)

  • İslam, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle sınırlandır-
maz. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik 
yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. (Y)

  • Fitre verirken akrabaları, yakın komşuları, ihtiyacı oldu-
ğunu bildiğimiz kimseleri öncelememiz doğru olur. Fitre 
miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından ilan edilir. (D)

Elif hakkında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi 
yanlıştır?

A) Sadaka ile zekât kavramlarının ne olduğunu karıştırmak-
tadır.

B) Nisab konusunda bilgi sahibi değildir.

C) Fitrenin miktarını belirleyen kurumu öğrenmiştir. 

D) İslam dininde zekât dışında ibadetler olduğunu öğrene-
memiştir.
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Bir gün Nasrettin Hoca, köyüne dönerken yorulmuş. Büyük 
bir ceviz ağacının altına soluklanmak için oturmuş. Gözü, 
ağacın yanındaki bal kabağı tarlasına takılmış.

Hoca, “Hey güzel Allah’ım, kavuğum kadar bal kabağının in-
cecik sapı var. Şu boylu poslu ceviz ağacının meyveleri ise 
ufacık” demiş.

Hoca, kendi kendini sorgularken ağaçtan kopan bir ceviz ani-
den kafasına düşmüş. Kafasında ceviz kadar şişlik belirmiş.

Hoca, “Allah’ım sözümü geri aldım, altında oturduğum ağaç 
ya bal kabağı ağacı olsaydı, ne olurdu benim hâlim!” demiş.

1. Bu fıkrayı anlatan öğretmen aşağıdaki konulardan hangi-
sini anlatıyor olabilir?

A) Tevekkül

B) Başarı ve başarısızlık 

C) İnsan iradesi

D) Allah (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

2. Nasrettin Hoca’nın bu fıkrasında evrensel yasalardan 
hangilerine yer verildiği söylenebilir?

A) Fiziksel yasa – Biyolojik yasa

B) Sadece fiziksel yasa

C) Biyolojik yasa – Toplumsal yasa

D) Toplumsal yasa – Fiziksel yasa

3.  
(İnsanın evlenmesi)

(Denizlerin ve içindekilerin yaratılması)

(Canlıların ölümü)

(Ayağımızı kırmak)

(Kavga etmek)

(Kaza geçirmek)

(Anne ve babamız)

(Hastalanmak)

Bu kutucuklarda yazılan örnekler kader ve kaza kavramı açı-
sından değerlendirilip “Kaza” ile ilgili olanlar maviye boyana-
caktır.

Buna göre kaç kutucuk maviye boyanmalıdır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

4. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muhammed Bey, öğ-
rencilerini üçerli gruplara ayırmış ve her grup üyesinin sıra-
sıyla fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara birer ayet örnek 
vermelerini istemiştir.

A grubunda ayetleri sırasıyla Haluk, Burcu ve Nuray okuya-
caktır.

Buna göre Burcu aşağıdaki ayetlerden hangisi okumuş 
olabilir?

A) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedirler.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

B) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 
etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da ya-
saklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 

(Nahl suresi, 90. ayet)

C) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da 
sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne 
gebe kalır ne doğurur…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonu-
nun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” 

(Fâtır suresi, 44. ayet)
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5.  

  • “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.” 

(İnsân suresi, 3. ayet)

  • “Onlar yaptıklarının karşılığı olarak ebedi 
kalmak üzere cennete girecek olanlardır.” 

(Ankebût suresi, 14. ayet)

  • ----

Leyla Öğretmen, 8/C sınıfında İnsan iradesi ile ilgili konu tekrarı yaparken öğrencilerin söyledikleri ayetleri maddeler hâlinde tahtaya 
yazmıştır.

Buna göre tahtaya aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılırsa yanlış bir bilgi olur?

A) “Dileyen iman etsin, dileyen küfrü seçsin.” (Kehf suresi, 29. ayet) 

B) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder)...” 
(Enfâl suresi, 25. ayet)

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

D) “Ey Rasulüm sen de ki: İster inanasınlar isterlerse inanmasınlar.” (İsrâ suresi, 107. ayet)

6. Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır. Fıtır sözlükte; yaratılış, Ramazan’ın sona ermesi ve iftar vakti orucun açılması gibi anlam-
lara gelmektedir. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisap miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları 
kimseler için fıtır sadakası verirler. Bu kimselerin fıtır sadakası vermesi vaciptir. Fıtır sadakası; Yüce Allah’ın bize bahşettiği varlığımı-
zın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür.

Bu parçada fıtır sadakası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Dinen hükmüne

B) Kimlerin vermesi gerektiğine

C) Hangi anlamlara geldiğine

D) Ülkemizde hangi isimle bilindiğine
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4.Deneme
7. • 1915 yılında Türkiye’de 5 lise, bazı tarihçilere göre ise 3 

lise yani Galatasaray, Konya ve İzmir Lisesi hiç mezun 
vermedi, daha doğrusu veremedi. Çünkü mezun olacak 
öğrencileri vatan için savaşmaya gitti ve bir daha dönmedi. 

  • Çin’de yaşayan 40 yaşındaki Tian Haicheng felç kalın-
ca eşi tarafından terk edildi. Büyük oğlu ile evi terk eden 
anneden sonra, adama 6 yaşındaki kızı bakıyor. Her sa-
bah babasının kaslarına masaj yapan Jia Jia, babasının 
dişlerini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor, ardından okula gidiyor.

  • Aydın’da eşinin satamadığı incirleri ince ince keserek ku-
rutan Semra Ünal, kızıyla birlikte bir yılda kilogramı 25 
liradan yaklaşık 400 kilogram incir cipsini satmayı başar-
dı. Örnek bir girişimcilik sergileyen anne kız, 5 kadına da 
istihdam oluşturdu. Projeleri için hibe desteği alan aile şu 
an yurtdışına ihracat yapıyor.

Bu örnek olaylarda aşağıda verilen kaderle ilgili kavram-
lardan hangisine değinilmemiştir?

A) Ecel

B) Hastalık ve sağlık

C) Tevekkül 

D) Başarı ve başarısızlık

8. Bir sefer sırasında Hz. Muhammed (s.a.v.) ve yanındakiler 
mola verdiler. Binek hayvanlarından iner inmez, yüklerini 
yere koydular, daha sonra bir koyun keserek yemek hazırla-
maları için karar aldılar.

Birisi: “Koyunu ben keserim” dedi.

Diğeri: “Derisini ben yüzerim” dedi

Üçüncüsü: “Etini de ben pişiririm” diye söze katıldı.

Dördüncü: ----

Hz. Muhammed (s.a.v.): “Çölden odunu da, ben toplarım” 
buyurdu.

Topluluk: “Ey Allah’ın elçisi, siz zahmet etmeyip sakin bir kö-
şede oturursanız, biz bu işlerin hepsini seve seve yaparız” 
dediler.

Hz. Muhammed (s.a.v.):

  • Evet, yapabileceğinizi biliyorum. Fakat Allah, “Her hangi 
bir kulunun, kendi dostları ve arkadaşlarından, özel imti-
yazlarla ayrılarak, seçkin bir vaziyette görünmesini sev-
mez” buyurdu. Sonra çöle doğru gitti ve çölden çalı çırpı 
toplayıp getirdi.

Örnek olayda kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan han-
gisi vurgulanmaktadır?

A) Ecel ve ömür

B) Emek ve rızık

C) Tevekkül

D) Başarı ve başarısızlık


