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3 Diğer Sayfaya Geçiniz

1. ÜNİTE: KADER İNANCI

1. 

İnsana düşen gayret etmek, sebeplere sarılmak, çalışmak ve araştırmaktır. Sonucu takdir edecek 

olan Allah'tır. İnsan, Allah'ın kendisine akıl ve hür irade verdiğini unutmamalı, karşılaştığı olumsuzlukları 

alın yazısı ve talih diyerek kadere  yüklememelidir. 

Örneğin, yıl sonunda Lgs'ye girecek bir öğrenci yıl içerisinde elinden geldiğince çalışmasa, sınavda 

başarısız olsa sorumlusu kendisidir. Bu öğrenci "Alın yazım, kara bahtım" diyerek suçu kadere yüklerse 

yanlış yapmış olur. Çünkü tüm suç kendi tembelliğidir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Kaderi doğru anlamak   B) Dua etmenin önemi 

C) Çalışmanın önemi   D) Araştırma yapmak

2. I. "Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, 
üstün ve bilen Allah'ın kanunudur." 

                   (Yâsin suresi, 38. ayet)

II.  "Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten 
nice bitkiler yetiştirdik."      

  (Şuarâ suresi, 7. ayet)

III. "Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri gel-
diğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir 
an öne alabilirler."              

  (A'râf suresi, 34. ayet) 

Verilen ayetlerin ilişkili oldukları yasalar aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Fiziksel Toplumsal Biyolojik

B) Biyolojik Fiziksel Toplumsal

C) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

D) Toplumsal Biyolojik Fiziksel

3. Hakan, Din Kültürü dersinin son 10 dakikasına ye-
tişmiştir, bu sırada Din Kültürü öğretmeni anlattığı 
konuyu özetleyip, tahtaya yazmaktadır.

▪	 Dünya hayatının son bulmasına .............. 
denir.

▪	 Bütün canlıların yaşam sürelerine 
.............. denir.

▪	 Canlıların yaşam sürelerinin son bulma-
sına .............. denir.

Yukarıda Din Kültürü öğretmeninin tahtaya yazdığı 
bilgiler verilmiştir. 

Boşluk ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) Kıyamet  B) Ömür 

C) Ecel D) Rızık
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KONU ADILGS BAŞUCU KADER İNANCI

7. Çevremizde gördüğümüz sayısız varlığı incelediğimizde hepsinin kendi içinde bir uyum ve ahenkle hareket ettiğine 
şahit olmaktayız. Evrendeki bütün varlıklar arasında şahit olduğumuz bu uyumun kendiliğinden oluşması imkansız-
dır. Bu durum bize, kainattaki herşeyin belli bir uyum ve ahenkle Allah tarafından, yaratıldığını gösterir. Görünen, 
görünmeyen maddi ve manevi ne kadar varlık varsa hepsi kendileri için belirlenen plan ve ölçüye göre hareket eder.

Aşağıdaki ayetlerden, hangisinin mesajı bu metinde anlatılanlarla örtüşmemektedir?

A) "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan." 
(Furkân suresi, 58. ayet)

B) "... Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü, biçim ve 
düzen vermiştir."                (Furkân suresi 2. ayet)

C) "Geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan O'dur. Bunların 
her biri bir yörüngede yüzmektedir."   (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

D) "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yü-
zen gemilerdir."                                     (Şûrâ suresi 32. ayet)

8. İnsanın özgürlüğüyle sorumluluğu arasında doğrudan 
bir ilişki söz konusudur. Bu nedenle insan, iradesini 
kullanamadığı durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca 
insan bir başkasının iradesiyle yaptığı davranışlardan 
sorumlu değildir.

Buna göre, aşağıdaki kişilerden hangisi yaptıkla-
rından sorumlu tutulamaz?

A) Kurallara uygun yapılmadığı için yıkılan bir apart-
manı yapan müteahhit

B) Dersine yeterince çalışmayıp, düşük not alan bir 
öğrenci

C) Kaza yapan otobüste bulunan bir yolcu

D) Alkollü iken aracı kullanıp, kaza yapan biri

,

9. 
Filiz'in anne - babasına ve okuldaki öğretmenleri-
ne karşı kırıcı davranışlarda bulunmamayı tercih 
etmesi, hem onu hem ailesini hem de öğretmen-
lerini mutlu edecek,  böylece Filiz  Allah'ın istediği 
güzel davranışlardan birini kendi iradesini kulla-
narak yerine getirmiş olacaktır.

Buna göre, insanın kendi istek ve davranışlarını 
belirlemesini sağlayan iradeye verilen ad aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Külli irade B) Cüz'i irade 

C) Sonsuz irade D) Ebedî irade
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KONU ADILGS BAŞUCU KADER İNANCI

28. 

"Bir gün adamın biri avlanmak için ormana gider. Geceyi orada geçirmeye 

karar verir. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkar. 

Ağaçta iken bir inilti duyar. Etrafına bakınır ve aşağıda kötürüm bir tilki 

görür. Aslanın ağzında bir ceylan vardır. Aslan, ağacın dibine gelir. Ceylanı 

parçalar, bir güzel karnını doyurur ve çekilir gider. Aslan gidince kötürüm 

tilki sürüne sürüne ceylandan arta kalanları yemek üzere yaklaşır. O da 

aslanın artıkları ile karnını doyurur. Ağaçtaki adam şöyle düşünür;  

"Yaa ..... demekki kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah (c.c) ayağına 

gönderiyor ve onu aç bırakmıyor. Öyle ise ben niye çalışıp yoruluyorum? Bundan sonra ben de bir 

köşeye çekilip beklemeliyim...." Adam bu düşünceler içinde bir köşeye çekilir ve beklemeye başlar. Bir 

gün, iki gün, üç gün bekler, fakat gelen giden olmaz. Kimse ona yiyecek, içeçek bir şey getirmez. So-

nunda adam açlıktan baygın düşer. Uyku ile uyanıklık arasında kendisine şöyle seslenildiğini işitir:

"Kalk be hey tembel adam! Ne yatıp duruyorsun? Elin ayağın tutuyorken bu miskinlik, bu tembellik niye? 

Niçin kendini kötürüm tilkinin yerine koyuyorsun? Git, aslan gibi ol, avlan. Hem kendin ye hem de artanı 

ile başka bir yatalak geçinsin!"

(Sadi Şirazi, Bostan s. 118 - 119)

Mesut, arkadaşlarına öğretmeninin ödev verdiği konuyla ilgili güzel bir hikâye okur. 

Öğretmen, arkadaşınızın okuduğu hikâyeyle ilgili ayet ya da hadislerden örnek vermenizi istiyorum, der.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) "Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık."  
           (Hicr suresi, 20. ayet)

B) "Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." 
    (Hadis)

C) "Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur." 
  (Necm suresi, 39. ayet)

D) "Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler." 
                (İnsân suresi, 8. ayet)
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KONU ADILGS BAŞUCU ZEKAT VE SADAKA

13.   

Kendisine yeni bir din ve yeni bir ilahi 
kitap verilmemiştir. Hz. Şuayb (as.) 

kendisinden önce gönderilen peygam-
berlerin getirdikleri emir ve yasakları 

tebliğ etmiştir.

Hz. Şuayb (as.) Medyen ve Eyke halkı-
na gönderilmiş bir peygamberdir.

Hz. Musa (as.) ile aynı çağda 
yaşamıştır. Hz. Musa'nın (as.) kayın-
pederi olmuştur. Kızı Safura'yı Hz. 

Musa (as.) ile evlendirmiştir.

Hz. Şuayb (as.) 
Medyen ve Eyke 

halkını tevhide davet 
etmiştir. Onlarda bu 
daveti kabul ederek 

Allah'ın birliğini kabul 
etmişlerdir.

Hitabetinin çok güzel 
olması nedeniyle ken-
disine "Hatibül Enbi-
ya" lakabı verilmiştir.

Medyen ve Eyke 
halkının haksızlık ve 

zulümde ileri gitmeleri 
helak olmalarının ne-

denlerindendir.

Hz. Şuayb (as.); Hz. 
Nuh (as.), Hz. Hud 

(as.) ve Hz. Lut (as.) 
gibi peygamberlerin 

kavimlerinin başlarına 
gelenleri anlatmıştır.

D

D DD D

YD Y

Y YY Y

1. çıkış 5. çıkış3. çıkış 7. çıkış2. çıkış 6. çıkış4. çıkış 8. çıkış

D Y

 
 

Yukarıda birbiriyle bağlantılı cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verilerek ilerleyen öğrenci 
kaçıncı çıkışa ulaşır?

A) 2. çıkış  B) 3. Çıkış C) 6. Çıkış                           D) 8. Çıkış

14. Maddi değeri olan para, eşya ya da yiyecek ve içecek 
gibi şeylerle yapılan yardımlara "maddi sadaka" denir. 
Maddi değeri olmayıp iyi ve güzel davranış örnekleri 
sergileyerek yapılan yardımlara ise "manevi sadaka"  
denir. Sadaka, hem maddi hem de manevi olarak 
yapılabilen bir ibadettir.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
manevi sadaka değildir?

A) Bir kişiye tebessümle selam vermek

B) Yolda gördüğümüz bir dikeni kaldırmak

C) Kimsesizler yurdundaki çocuklara oyuncak almak

D) Yoldan geçen bir engelliye yardım etmek

15. Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın gelir geti-
ren cinsten olması gerekir. Ayrıca bu malların ihtiyaç 
fazlasının olması da şarttır. Her zengin müslüman 
belirlenen oranlarda zekât vermekle yükümlüdür.

Zekât oranları ile ilgili hangi öğrenci yanlış cevap 
vermiştir?

A) Yaren: Sığır ve mandadan  1/30

B) Hafsa: Deveden  beş deve için bir koyun veya 
keçi

C) Eda: Altın, gümüş, nakit para vb.  1/40

D) Sevda: Toprak ürünlerinden  1/18
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KONU ADI LGS BAŞUCUDİN VE HAYAT

3. ▪ “Onlar, ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı hakkında derin derin dü-
şünürler." 

 (Âl-i İmrân suresi, 191.)

 ▪  “O göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.” 
(Câsiye suresi, 13. ayet)

 ▪  “Eğer biz Kur’an-ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş 
görürdün. Bu örnekleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.” 

  (Haşr suresi, 21. ayet)

Verilen ayetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın özgür ve sorumlu olması

B) Dinin, tarihin her döneminde var olan evrensel bir gerçek olması

C) İnsanları düşünmeye teşvik etmesi

D) İnsanların yardımlaşma ve paylaşmaya önem vermesi

4. 

  I. Mısır hükümdarı, Hz. Yusuf'a devlet hazinesinin sorumluluğunu verdi.

 II. Hz. Yusuf bir gece rüyasında on bir yıldızın, Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini gördü.

III. Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atıldı.

IV.  Kuyunun yanından geçmekte olan bir kervanın yolcuları Hz. Yusuf'u kurtardı.

 V. Hz. Yusuf Mısır hükümdarının rüyasını yorumladı.

 VI. Mısır hükümdarı bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi besili ineği yediğini ve yedi yeşil başağın yanında 

yedi kurumuş başağın olduğunu gördü. 

Hz. Yusuf'la ilgili yukarıda verilen olayların oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I, III, VI, II, V, IV B) II, III, IV, VI, V, I C) IV, V, I, III, II, VI D) V, III, II, I, IV, VI 
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KONU ADI LGS BAŞUCUDİN VE HAYAT

18.  

Verilen tabloda “?” soru işareti ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Sabırlı olmayı B) Ahlaklı olmayı                C) Aklı doğru kullanmayı D) Aceleci olmayı

19.  

a İbadet

b Ahlak

c İnanç

1. "İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin 
kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları 

Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır." 
(Fetih suresi, 4. ayet)

2. "De ki; Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dinim ve 
ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” 

(En’am suresi, 162. ayet)

3. "Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü 
yerine getirin.  Allah’ı kendisine kefil kılarak pekiştirdikten 
sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıkları-

nızı bilir." 
(Nahl suresi, 91. ayet)

Yukarıda verilen ayetler ile İslam dinindeki temel esaslar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştiril-
miştir?

A) 1- a / 2 - b / 3 - c    B)  1 - b/ 2 - a / 3 - c

C) 1 - c / 2 - a / 3 - b    D)  1 - c / 2 - b / 3 - a

Güvenilir olmayı

Dürüst olmayı

Faydalı olmayı

.........................? .........................?

.........................?

Dinin  
İnsana  

Kazandırdıkları
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KONU ADI LGS BAŞUCUHZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

3.  

 I.  “Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa; Cenab-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini bırak-
masına hiç kıymet vermez, iltifat buyurmaz." 

  (Hadis-i Şerif)

II.  “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” 

  (Hadis-i Şerif)

III. “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü O size 
çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” 

  (Tevbe suresi, 126. ayet)

 IV. “Güneş'i sağ elime, Ay’ı sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”

  (Hadis-i Şerif)

Verilen hadis ve ayetlerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?

A) Aykut: Peygamberimiz I numaralı hadiste yalan söyleyenlerin cennete gidemeyeceklerini söylemiştir.

B) Salih: Peygamberimiz, II numaralı hadiste ilmin nerede olursa olsun öğrenilmesini tavsiye etmiştir.

C) Can: III numaralı ayet-i kerimede Peygamberimizin müminlere şefkatli olmasından bahsedilmiştir.

D) Fırat: IV numaralı hadiste Peygamberimizin davasındaki kararlılığından bahsedilmiştir.

4.  

Peygamberimiz, inanan ya da inanmayan tüm insanlar için rahmet ve merhamet kaynağı olarak gönde-
rilmiştir. Hz. Muhammed (sav.) insanlar hata yaptıklarında cezalandırmak yerine affetme yolunu tercih 
ederdi. İnsanların Hz. Peygamberin etrafında kısa süre içinde toplanmalarının ve İslam dinini kabul 
etmelerinin sebebi, insanlara karşı merhametli ve affedici olmasıdır.

Verilen metne en uygun hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.” 

B) “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.” 

C) “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir.” 

D) “Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki Allah da size merhamet etsin."
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KONU ADI LGS BAŞUCUHZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

16.  

Peygamberimizin Merhametli  
ve Affedici oluşu

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

Afişteki metin kutusuna aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi yazılırsa yanlış olur?

A) "İnsanların yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı çalışıp kazanarak elde ettiğidir." 
 (Hadis)
B) "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o size 

çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." 
 (Tevbe suresi, 126. ayet)
C) “Ey Aişe! Anlayışlı ve hoşgörülü ol. Anlayış ve hoşgörünün bulunduğu yer güzelleşir. Bunların olmadığı yer ise 

çirkinleşir.” 
 (Hadis)
D) “(Ey Peygamber) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, 

hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet ve bağışlanmaları için dua et.” 
 (Al-i İmrân suresi, 159. ayet)

17. 
I

II

IV

III

Hz. Muhammed (sav.) bir konuda hüküm ve-

rirken insanlar arasında kesinlikle zengin-fa-

kir, kuvvetli zayıf ayrımı yapmamıştır.

Hz. Muhammed (sav.) peygamberlikle görev-

lendirilmeden önce adalete dikkat etmemiştir.

Hz. Muhammed (sav.) bir konuda hüküm ve-

rirken adil olmuştur.

Hz. Muhammed (sav.) evladı da olsa hiç kim-

seye ayrıcalık göstermemiştir.

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

18. ▪ “Allah’ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu 
insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda 
karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı. 
Bu şekilde ( Allah) belki ( doğru yola) geri dönerler 
diye yaptıklarının bazı ( kötü) sonuçlarını onlara 
tattıracaktır." 

 (Rûm suresi, 41. ayet)

▪  “Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya 
başlasa bile eğer onu dikecek kadar zamanınız 
varsa mutlaka dikin.” 

  (Hadis)

Verilen ayet ve hadis İslamiyet’in ve Hz. Muham-
med (sav.)’in aşağıdakilerden hangisine verdiği 
önemi ortaya koymaktadır?

A) Adaletli olmaya

B) Bilgiye

C) Affedici olmaya

D) Doğayı ve çevreyi korumaya
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KONU ADI LGS BAŞUCUKUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

8. Akıl, senin için iyi ve yümünlü bir dosttur. Akıl meşaledir. Kör için göz, ölü için can, dilsiz için sözdür. Akıl ve bilgi 
çok iyi şeydir. Onları kullan göğe çık. Bütün iyilik bilginin neticesinde meydana gelir. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur. 
Fenalık cahillikten doğar.

Verilen parçayla ilgili olarak;

 I. Kötülük yapanlar aklı ve bilgiyi kullanmayan kişilerdir.

 II. Aklı kullanmak insanı doğru yoldan saptırır.

 III. Akıl, insanın en iyi yoldaşıdır.

 IV. Bilgiyi elde eden iyiliğe erer.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

7.  
Hz Nuh (a.s.) Kur'an'da "Şekur" (çok şükreden) adıyla anılır. Çünkü O her 

işine "Bismillah" diyerek başlamış ve "Elhamdülillah" diye bitirmiştir. Hz. Nuh 

(a.s.) Allah korkusundan sürekli ağladığı için kendisine, çok ağlayan, inleyen 

anlamına gelen "Nuh" denilmiştir. Kur'an'da 28 sure ve 43 ayette adı geçmek-

tedir. Ayrıca "Nuh" adında bir sure vardır. Bu surede Hz. Nuh peygamberin 

kavmiyle olan tevhid mücadelesi detaylıca anlatılmıştır. Hz. Nuh'a (a.s.) 50 

yaşında peygamberlik görevi verilmiştir. Kur'an'a göre Nuh (a.s.) 950 yıl ömür 

sürmüştür. "Andolsun, biz, Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. 

O da dokuz yüzyıl elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini 

sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi." 

Ankebut suresi, 14. ayet

Yukarıdaki metinde Hz. Nuh'un (as.) hayatından bir bölüm verilmiştir.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu metinde yoktur?

A) Hz. Nuh (as) Kur'an'da neden "Şekur" ismiyle anılır?

B) Tufan yaklaşık kaç gün sürmüştür?

C) Hz. Nuh'la (as) kaç yaşında peygamberlik verilmiştir?

D) Hz. Nuh'un (as) 950  yıl yaşadığı Kur'an'da hangi ayette söylenmiştir?
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8. Peygamberimiz (sav.) Hicret’ten bir yıl önce Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’i 
kaybetmişti. Bu yıla hüzün yılı dendi. Peygamberimiz o yıl Mir’ac hadisesini ya-
şadı. Peygamberimiz ertesi gün, kendi elçiliğini kabul etmeyen insanlara akşam 
Mescid-i Haram’dan Mescid’i Aksa’ya gittiğini söylendi. İnanmayan o insanlar, 
Peygamberimizle alay ettiler. Bir gecede Mekke’den Kudüs’e gitmek ve dönmek 
imkansızdı ama alay edenlerin bilmediği şey, Allah’ın gücünün her şeye yettiği idi. 
Bu insanlar Hz. Ebubekir’in yanına gittiler ve onun da bunları duyunca arkadaşı-
na inanmaktan vazgeçeceğini düşündüler. Olanları alaycı bir tavırla ona anlattılar. 

Sonra Hz. Ebubekir (r.a) onlara “Bunları size O mu söyledi?” diye sordu. Müşrikler “ Evet” dediler. Sonra eklediler 
“Arkadaşının ne kadar çılgın olduğunu gör işte.” Bunun üzerine Hz. Ebubekir (r.a) “Eğer bunları O söylediyse, doğ-
rudur!” demişti.

Metinde altı çizili sözün ifade ettiği anlam ile aşağıdaki davranışlardan hangisi arasında bir benzerlik bu-
lunmaz?

A) Peygamberimiz farklı din ve anlayışlara sahip insanlara karşı daima merhametli davranmıştır.

B) Peygamberimize Mekkeliler, emanetlerini bırakmışlardır.

C) Peygamberimiz şaka da olsa yalan söylememiştir.

D) Peygamberimiz verdiği sözleri mutlaka tutmuştur.

7. Yaren Peygamberimizin örnekliğini anlatan konuyla ilgili dört günlük bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonuçları 
aşağıdaki grafikteki gibidir.

Hakkı gözetmesi

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

6

8

4

2

0
MerhametliliğiKararlılığı Doğruluğu

Verilen bilgilere göre Yaren, Salı günü aşağıdaki konulardan hangisini grafiğe işlemiş olamaz?

A) Adaleti uygularken de insanlar arasında hiçbir fark gözetmemiş, daima haklı olanın yanında yer almıştır.

B) Peygamberimiz Mekke döneminde müşriklerin tehditlerine hiçbir zaman kulak asmamış ve yoluna devam etmiştir. 

C) Peygamberimiz sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli davranmıştır.

D) Hz. Muhammed (sav.), daha peygamberlik görevini almadan önce yaşadığı toplumda El-emin lakabını almıştır.
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2. Din Kültürü öğretmeni Salih Bey, 8 - C sınıfından dört öğrencisi ile beraber “ Kader İnancı” adlı bir konferansın 
programına katılacaklardır.

 

Allah'ın Herşeyi Bir Ölçüye Göre Yaratması

Ömür ve Ecel

Emek ve Rızık

Tevekkül

SAAT

1300

1400

1500

1600

Kader İnancı

KONFERANS PROGRAMI

Salih Öğretmen, Samet ve Büşra’ya: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur." 

(Necm Suresi, 39. ayet)

Menekşe ve Nilüfer’e: “….. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp 
güvenenleri sever!” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) ayetlerini okuyarak onları bunlarla ilgili konuların konuşulduğu 
konferansa gönderir.

Samet - Büşra ve Menekşe - Nilüfer, sırasıyla saat kaçta bu ayet-i kerimeler ile ilgili konferansı dinlemişlerdir?

A) 15.00 / 16.00 B) 13.00 / 16.00 C) 14.00 / 15.00 D) 14.00 / 16.00

1. “Bir gün Hz. Ömer, Şam’a gitmek için yola çıkar. Ordunun başında bulunan kumandan Ebu Ubeyde, Hz. Ömer’i 
karşılar ve Şam’da veba hastalığı olduğunu söyler. Bu haber üzerine Hz. Ömer, Şam’a girip girmeme konusunda 
arkadaşlarıyla istişare eder. Yapılan istişarede farklı görüşler dile getirilir. İstişare sonunda Hz. Ömer, ertesi sabah 
Şam’a girmeden geriye döneceklerini duyurur. Bu karar üzerine ordu komutanı Ebu Ubeyde, “- Allah’ın kaderinden 
mi kaçıyorsun?" diyerek Hz. Ömer’e itiraz eder. Hz. Ömer “-Evet Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz.” 
diyerek Ebu Ubeyde’ye; “-Senin develerin olsa da bir tarafı verimli, bir tarafı çorak bir vadiye inseler, sen develerini 
verimli yerde otlatsan Allah’ın kaderiyle otlatmış, çorak yerde otlatsan yine Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?” 
diyerek cevap verdi.

Verilen metne göre çıkarılabilecek en kapsamlı yargı  aşağıdakilerin hangisidir?

A) Hz. Ömer kadere boyun eğmenin gerekliliğini vurgulamıştır.

B) Hz. Ömer, insanın iradesini kullanarak doğruyu tercih etmesinin de kader olduğunu vurgulamıştır.

C) Hz. Ömer ne olursa olsun ordunun Şam’a girmesi gerektiğini vurgulanmıştır.

D) Hz. Ömer Peygamberimizin sünnetlerine uymaya özen göstermiştir.

DENEME SINAVI - 3
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10. Ayla Öğretmen “Kur’an-ı Kerim’in Temel Konuları” ile ilgili konuyu pekiştirmek için sınıfa mor, yeşil, sarı, pembe renkli 
dört kutu getirerek öğrencilerinden seçtikleri kutuları açmalarını istemiştir.

İbadet konusu ile ilgili bir ayet okuyunuz?

İslam

İnanç konusu ile ilgili bir ayet okuyunuz?

Neslican

Ahlak konusu ile ilgili bir ayet okuyunuz?

Meryem

Kıssa konusu ile ilgili bir ayet okuyunuz?

Sena

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı yanlıştır?

A) İslam; “Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et.” 

 (Kâf suresi, 40. ayet)

B) Neslican: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisininde düzeni bozulurdu. Demek ki 
Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir.” 

 (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

C) Meryem: “Onlar, emanetlerini ve verdikleri  sözlerini gözeten kimselerdir.” 

 (Mü'minün suresi, 8. ayet) 

D) Sena: “Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın.” 

 (Bakara suresi, 196. ayet)


