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Sevgili Öğrenci,
İyi bir eğitim almak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve hedeflerinize
ulaşmak için en gerekli unsurlardan biridir. Elinizdeki bu yayın, okulunuzdaki
derslere yardımcı olacak temel ve seçici bir kaynaktır.
Bu kitapta her üniteyle ilgili kazanımlara yönelik kazanım testleri, kazanım
pekiştirme testleri ve 2 ünitede bir tekrar testleri yer almaktadır. Bu testlerle
çalıştığınız bir konuyu ne kadar kavradığınızı ölçecek ve merkezî sınavlarda
konuyla ilgili ağırlıklı olarak yer verilen önemli bilgileri kavrayacaksınız.
Bu testlerdeki “” işareti konmuş sorular çözümlüdür ve özel niteliklidir.
Bu soruların “yanıtlar” kısmında yer alan çözümlerini mutlaka inceleyiniz.
Ayrıca kitabın sonunda 4 adet dönem tekrar ve 5 adet genel tekrar testinden
oluşan toplamda 9 adet deneme sınavı bulunmaktadır. Bu 9 testi kendinizi
denemek amacıyla çözünüz. Çünkü bu denemeler gireceğiniz merkezî
sınavlara hazırlık niteliği taşımaktadır.
Hayatın her aşamasında başarılı olmanız dileğiyle...
							Yazı Kurulu

Kader İnancı

Ünite 1

Testler

Konular

Kazanımlar

Kazanım Testi 1

Kader İnancı

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle
açıklar.

Kazanım Testi 2

Kader İnancı

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader
arasında ilişki kurar.

Kazanım Testi 3

Kader İnancı
Kaderle İlgili Kavramlar

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle
açıklar.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader
arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

Kazanım Testi 4

Kader İnancı
İnsanın İradesi ve Kader

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle
açıklar.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader
arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan
yanlış anlayışları sorgular.

Kazanım Testi 5

Hz. Musa
Ayet el-Kürsi

8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

Kazanım Pekiştirme Testi 1

Kader İnancı

Kazanım Pekiştirme Testi 2

Kader İnancı

Tekrar Testi 1

Kader İnancı

Tekrar Testi 2

Kader İnancı

◆◆ Kazanım Testi - 1
Kader İnancı
1.

“O biri diğeriyle "tam bir uyum" içinde yedi
gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın
yaratmasında hiç bir "çelişki ve uygunsuzluk"
göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir; herhangi bir bozukluk görüyor musun? o göz
uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir
halde bitkin olarak sana geri dönecektir.”
(Mülk süresi 3-4. ayetler)

3., 4., 5., - 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre
yanıtlayınız.
Evrendeki yasalar, Allah'ın evrene koyduğu
kurallar ve oluşturduğu düzendir. Bu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsaldır. Fiziksel
yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerdir. Biyolojik yasalar, biyoloji biliminin,
canlıların oluşumu, gelişimi, üremeleri ve
canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır.
Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözümle ilgilidir.

Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisi varlıklardaki güzellik, uyum, ahenk ve
denge ile ilgili değildir?
A) “... Onun katında her şey bir ölçü iledir.”
(Ra’d Suresi, 8. ayet)
B) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer Suresi, 49. ayet)
C) “... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre
düzenleyen Allah’tır.”
(Furkan Suresi, 2. ayet)
D) “... Şüphesiz ki Allah, ne dilerse hükmeder.”
(Maide Suresi, 1. ayet)
2.

3.

Numaralanmış örneklerle ilgili oldukları
yasalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Evrendeki yasalardan biri olan fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi,
değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili
yasalardır.  

A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi fiziksel yasalarla ilişkilendirilemez?
A) “... Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allan onların durumunu değiştirmez.”
(Ra’d Suresi, 11. ayet)
B) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.”
(Yasin Suresi, 38. ayet)
C) “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan
gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler.”
(Yasin Suresi, 37. ayet)
D) “İçtiğimiz suya ne dersiniz? Siz mi onu
buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz
miyiz? Dileseydik acı bir su yapardık. O
hâlde şükretseydiniz ya!”
(Vakıa Suresi, 68-70. ayetler)
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

I. Suyun deniz seviyesinde ve belli bir
basınç altında 100˚C’de kaynaması
II. İnsanın yaşaması için solunum, sindirim
ve dolaşım sistemlerine sahip olması
III. Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barışın bozulması

4.

I
Biyolojik
Kimyasal
Fiziksel
Biyolojik

II
Toplumsal
Biyolojik
Biyolojik
Fiziksel

III
Fiziksel
Toplumsal
Toplumsal
Toplumsal

I. “O’nun varlığının delillerinden biri de
denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”
(Şura Suresi, 32. ayet)
II. “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren
Allah’tır.”
(Furkan Suresi, 62. ayet)
III. “Güneş ve ay belirli bir hesaba göre
hareket etmektedir.”
(Rahman Suresi, 5. ayet)
IV. “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her
güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.”
(Şuara Suresi, 7. ayet)
Yukarıda verilen ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV
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5.

Evrensel yasalarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

6.

8.

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer Suresi, 49. ayet)
“Güneş de “O, insanı “Her toplumun
yörüngesinalaktan
belirlenmiş bir
de akıp git- (embriyoeceli vardır.
mektedir. Bu dan) yarat- Ecelleri geldiüstün ve
tı.” (Alak
ğinde onu ne
bilen Allah’ın Suresi, 2. bir an erteleyekanunudur.”
ayet)
bilirler ve ne de
(Yasin
bir an öne alaSuresi, 38.
bilirler.” (A’raf
ayet)
Suresi, 34.ayet)

Tüm insan âlemi için geçerlidir.
Gözlem ve deneye dayanır.
Çıkış noktası İslam inancıdır.
Ölçülebilir, sonuçları test edilebilir.

I. “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.”
(A’raf Suresi, 34. ayet)
II. “O insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
(Alak Suresi, 2. ayet)
III. “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir.
Bu üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.”
(Yasin Suresi, 38. ayet)

       Bu kavram haritasına getirilmesi gereken
başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Numaralanmış ayetlerin ilgili olduğu yasalar aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)

7.

I
Toplumsal
Biyolojik
Fiziksel
Toplumsal

II
Fiziksel
Fiziksel
Toplumsal
Biyolojik

9.

Kader ve Evrendeki Yasalar
Fiziksel Yasalar
İnsanın İradesi
Toplumun Temel Yasaları

Evrende bir ölçü olmasaydı,
I. Yaşam tehlikesi
II. Kargaşa ortamı

III
Biyolojik
Toplumsal
Biyolojik
Fiziksel

III. Huzursuzluk
durumlarından
söylenebilir?

hangilerinin

A) Yalnız II
C) II ve III

görüleceği

B) I ve II
D) I, II ve III

10. Kader, Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş
ve olacak bütün şeylerin yerini ve zamanını,
özelliğini ve niteliğini, sonsuz ilmiyle bilip,
takdir etmesi anlamına gelmektedir.
İnsanın değiştiremeyeceği kader özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahman Suresi, 7. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetteki
uyarıya uygun bir örnektir?
A)
B)
C)
D)

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

A)
B)
C)
D)

Egzoz gazlarıyla havanın kirlenmesi
Doğal hayatın korunması
Çarpık kentleşmenin yaşanması
Atıklarla denizlerin kirletilmesi
7

Ölüm zamanı
İç huzuru
Eğitim durumu
Arkadaşlık ilişkileri
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◆◆ Kazanım Testi - 2
Kader İnancı
1.

3.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi insan iradesi, özgürlüğü ve sorumluluğu konularıyla
ilgilidir?
A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik;
ister şükreder, ister nankörlük eder.”
(İnsan Suresi, 3. ayet)
B) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından
başka şey yoktur.”
(Necim Suresi, 39. ayet)
C) “Namazı kılın, zekâtı verin, peygambere
itaat edin ki merhamet göresiniz.”
(Nur Suresi, 56. ayet)
D) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta
da Allah için harcarlar.”
(Âl-i İmran Suresi, 134. ayet)

Hangi yaşta öleceğim ……I…. irade ile belirlenmiştir fakat hayatımı dürüst bir insan olarak sürdürüp sürdürmeyeceğim ……II……
irade ile benim seçimime bağlıdır.
Bu açıklamada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)
B)
D)
D)

4.

küllî – cüzî
cüzî – küllî
ilahî – küllî
cüzî – ilahî

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak
kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur.
Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
üstlenmez...”
(İsrâ Suresi, 15. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bir kişinin seçimleri başkalarına sorumluluk yükleyebilir.
B) İnsan irade sahibi olduğundan seçimlerinden sorumludur.
C) Doğruluğu seçenler, başkalarının sorumluluğunu üstlenebilir.
D) Sorumluluk sahibi kimseler hidayet yolunu seçenlerdir.

2.

(I) İnsanın kaderle ilgili özgürlüğü, sorumlu
olduğu alanda iyi ve kötüyü yapmakta serbest bırakılmasıdır.(II) Her insan yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. (III)
Çünkü sağlıklı bir insan akıl yoluyla seçimlerini irdeleyebilir. (IV) Bu nedenle kişi kaderinde
var olanın sorumluluğuna sahip değildir.

5.

Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu açıklamada numaralanmış ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu üstlenmesidir.

A) Akıl
C) İrade

D) IV

8

B) Özgürlük
D) Sorumluluk

Kazanım Testi - 2 ◆◆

6.

8.

“Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir…”
(Şuara Suresi, 30. ayet.)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini göstermez?

Bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için öncelikle ……………. olması
gerekmektedir.
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) özgür
C) iradeli

A) İnsanın seçimlerinde özgür olduğunu
B) İnsanın kararlarında iradenin etkili olduğunu
C) Kaderin yaşananların tek belirleyicisi olduğunu
D) Kazanın insanın sorumluluğu ile ilgili olduğunu

9.

B) akıl sahibi
D) seçici

“Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır
kendine, yapacağı kötülük de kendinedir...”
(Bakara Suresi, 286. ayet.)
Bu ayete göre insanın sorumlu tutulduklarını hangi irade belirler?
A) Cüzî irade
C) Küllî irade

7.

Sorumluluk, bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır.
İnsan;
I. İlaçlar düzgün kullanılmadığı için daha
çok hasta olmak
II. Emniyet kemeri takılmadığı için trafik kazasında zarar görmek
III. Birine verilen söz tutulmayınca o kişinin
güvenini kaybetmek
IV.Sigara kullanmadığı hâlde nefes darlığı
çekmek

10. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl Suresi, 7 – 8. ayetler.)
Buna göre kişinin hayır ve şer arasında
seçim yapabilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

Numaralanmış durumların hangisinden
insan sorumlu tutulamaz?
A) I

B) II

C) III

B) İlahî irade
D) İnsanî irade

A)
B)
C)
D)

D) IV
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İnsanın irade sahibi olduğunu
Kaza etkisiyle seçim yapıldığını
İnsanın özgür olduğunu
Kaderin insandan bağımsız olduğunu
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

◆◆ Kazanım Testi - 3
Kader İnancı - Kaderle İlgili Kavramlar
1.

Ölümün ve hayatın Allah’ın elinde olduğu
aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanmıştır?

4.

A) Rızkı israf etmek doğru değildir.
B) İnsanın rızkı çalışmasa da verilir.
C) Helal yoldan elde edilen kazanç kişinin
hakkıdır.
D) Allah, her canlının rızkını ilahî bir planla
yaratmıştır.

A) “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır.”
(Lokman Suresi, 34. ayet)
B) “Allah, inanıp iyi şeyler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bağışlanma ve
güzel bir rızık vardır.”
(Sebe Suresi, 4. ayet)
C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.
(Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır.”
(Âl-i İmran Suresi, 145. ayet)
D) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır.”
(Bakara Suresi, 256. ayet)

5.
2.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın emek ve
rızık anlayışını yansıtmaz?

• Her canlının ne kadar yaşayacağı, ne
zaman, nerede, nasıl öleceği Allah tarafından takdir edilmiştir.

Allah’ın önceden planladığı olayların zamanı
geldiğinde gerçekleşmesidir.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Ecel
C) Kader

• Allah, insanın yaşamının sonlu olduğunun
bilincinde olarak ömrünü güzellikler içinde
geçirebilmesi için kendisine yönelmesini
ister.

B) Kaza
D) Tevekkül

Verilen bilgiler aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A)
B)
C)
D)

Dünya Hayatının Sonu, Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
İnsanın Çabası, Emek ve Rızık
Kader ve Evrendeki Yasalar
6.

3.

A) Paramızı faiz yoluyla değerlendirebilmemiz.
B) Çeşitli mağaraları barınma amacıyla kullanabilmemiz.
C) Ağaçlardan birçok şekilde yararlanabilmemiz.
D) Arının yaptığı baldan yiyebilmemiz.

Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak
ve ona sığınmaktır.

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Tevekkül
C) Kaza

B) Taassup
D) Kader

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insana
sunduğu rızık kapsamına girmez?
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7.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi emek ve
rızık ile ilgili değildir?

9.

A) “İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip
olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek
ve ona karşılığı tastamam verilecektir.”
(Necm Suresi, 39-41. ayetler.)
B) “Kavmi Mûsâ’dan su istediğinde biz ona,
‘Asânı taşa vur’ diye vahyettik. (Vurunca)
taştan on iki pınar fışkırdı. Herkes (kendi)
su içeceği yeri bildi.”
(A’raf Suresi, 160. ayet)
C) “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a
aittir.”
(Hud Suresi, 6. ayet)
D) “Her neyi nafaka olarak infak eder ve
adak olarak neyi adarsanız, muhakkak
Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.”
(Bakara Suresi, 270. ayet)

8.

Bir kimse Allah’ın emirlerine uyarak çalışıp
helal yoldan rızkını elde ederse bu şekilde
elde ettiği rızık sevap getirir ve bereketli olur.
Eğer çalışmaz ya da haram yollardan kazanç
sağlarsa Allah ona yine rızkını sunar fakat bu
rızk ona sevap getirmez, hayırsız ve bereketsiz olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkesin rızkını Allah verecektir.
B) Rızkı helal yolla, emek harcayarak kazanmalıyız.
C) Çalışıp emek harcamayan, harama başvuran kişi rızık bulamaz.
D) Haram yollardan kazanılan rızık yarardan
çok zarar verir.

Hz. İbrahim’e Müslüman olmayan biri misafir olmak ister. Hz. İbrahim ona “Müslüman
olursan misafir ederim.” deyince, adam bırakıp gider. Bunun üzerine Allah Hz. İbrahim’e
“Neden onu misafir etmek için dinini değiştirmesini şart koştun ey İbrahim? Bana bakmadın mı? 70 senedir beni tanımadığı halde ben
ona rızkını veriyorum. Sen onu misafir etsen,
hakkında hayırlı olurdu.” vahyini indirir. Hz.
İbrahim bu emri alınca adamın peşine düşüp
onu misafir eder. Adam, böyle davranmasının nedenini sorunca da olanları anlatır.
Bunun üzerine adam, Müslüman olmaya
karar verir.
Bu kıssada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

10. Bir gün bir genç, erken saatte işe giderken
bazıları bunu uygun görmediler. Orada bulunan Hz. Muhammed bunun üzerine “Öyle
söylemeyiniz! Eğer kimseye muhtaç olmamak, ana babasını ve aile efradını muhtaç
etmemek için işine gidiyorsa, her adımı ibadettir. Eğer kazanacağı para ile övünmek,
keyif sürmek niyetinde ise, şeytanla beraberdir.” buyurdu.
Bu kıssada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık alabilmek için Müslüman olmak gerekir.
B) Kapımıza gelen misafirin Müslüman olup
olmadığına bakılmaz.
C) Birini misafir etmek sevapların en büyüğüdür.
D) Allah, tüm kullarına rızıklarını verir.

A) Çalışmak da bir çeşit ibadettir.
B) Muhtaç olmamak ve rızkını elde etmek
için çabalamak büyük sevaptır.
C) Kişi, kazandığı para ile övünüyorsa Allah
ona rızkını vermez.
D) Çalışan kişileri hor görüp eleştirmek yanlış bir davranıştır.
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◆◆ Kazanım Testi - 4
Kader İnancı - İnsanın İradesi ve Kader
1.

Güneş’in doğma - batma zamanını bilmemizin, doğup - batmasına bir etkisi yoktur.
Güneş bizler bildiğimiz için doğup - batmamakta aksine o dakikada doğup - batacağı
için bizler bilmekteyiz.
Bu bilgi aşağıdaki atasözlerinden hangisi
ile ilişkilendirilebilir?
A)
B)
C)
D)

2.

3.

Bir iş için çaba gösterdikten sonta gerisini
Allah’a bırakmak tevekkül olarak adlandırılır.
Tevekkülü yanlış anlamak, çaba göstermeden beklemenin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Abanın kadri yağmurda bilinir.
İlim maluma tabidir.
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
Fırsat her vakit ele geçmez.    

Dinden çıkmaya
Tembelliğe
Batıl inanca
Kısmetsizliği

Allah, Kur’an-ı Kerim’de gerçekleri ve doğruları açıklamış ve insanın tercihlerinin sonuçlarına katlanması gerektiğini bildirmiştir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu açıklamaya uygundur?
A) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının
karşılığından başka bir şey yoktur.”
(Necm Suresi, 39. ayet)
B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır.”
(Bakara Suresi, 256. ayet)
C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan Suresi, 3. ayet)
D) “Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez.”
(Necm Suresi, 38. ayet)

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

4.

Kumar oynama tutkusu olan bir kişi, iradesini
kullanarak oynadığı oyunun sonunda kaybeder ve parasını geri almak için girdiği kavgada büyük zarar görür.
Bu kişinin bu durumu ile ilgili yaptığı
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bana kaderimin bir oyunu bu.
B) Tercihimi kumar oynamak yerine eve gitme yönünde kullanmalıydım.
C) Bu olaydan bir ders çıkarmalıyım.
D) Kendim ettim, kendim buldum.
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5.

Ne sıkıntım var benim kendimle ey gönül
Ne diye nefretle bakarım aynalara
Kim kopardı dallarımı
Kurumadan kazıdı gövdeme alın yazımı!
Dizelerinin sahibi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

8.

“Takdire yazılan tedbirle bozulmaz.” atasözü aşağıdaki durumlardan hangisi için
kesin olarak geçerlidir?
A) Rızk
C) Emek

B) Ecel
D) Sorumluluk

A) İnsanı meleklerden üstün bir varlık olarak
görmektedir.
B) Her şeyin Allah tarafından bir ölçüye göre
yaratıldığını kabul etmektedir.
C) Davranışlarının sorumluluğunu kadere
yüklemektedir.
D) İnsanların yeryüzünün düzenini bozduğunu savunmaktadır.
9.

6.

7.

A) Kişi sorumluluğunu yerine getirmiştir.
B) Allah kişinin kaderini bu şekilde tayin
etmiştir.
C) Kişinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.
D) Tevekkül kavramını yanlış anlamıştır.

“Kısmetse gelir Hint’ten Yemen’den; kısmet değilse ne gelir elden.” atasözü İslam
dininde aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile ilgili yanlış anlayışı ortaya koyar?
A) Ahiret
C) Ömür

B) Sünnetullah
D) Tevekkül

10. Kişiler iradeleri ile yaptıklarını kadere mal
edemezler. Mutlaka tedbirlerini almalı, takdiri
Allah’a bırakmalıdırlar.  
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tedbir
almalarını gerektiren durumlar arasındadır?

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik,
ister şükredici olsun, ister nankör.” ayeti
aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiğini vurgular?  
A)
B)
C)
D)

Yolculuğa çıkmadan önce aracının bakımını yaptıran bir kişinin yolculuğu sırasında freninin partlaması ve yaşamını
yitirmesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?

Özgür irade ve sorumluluğa
Ahiret inancına
Fiziksel yasalara
Paylaşma ve yardımlaşmaya

A)
B)
C)
D)
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Doğum nedeni
Ölüm yeri
Yaşlanma nedeni
Eğitim seviyesi
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◆◆ Kazanım Testi - 5
Hz. Musa - Ayet el-Kürsi
1.

A’râf süresinin 113. ayetinde “sihirbazlar
firavuna gelip dediler ki: Eğer biz galip
olursak, herhalde bize bir karşılık (armağan) var değil mi?” şeklinde yer alan ifade aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile
ilgilidir?
A)
B)
C)
D)

Hz.
Hz.
Hz.
Hz.

3.

Muhammed
Musa
İsa
İbrahim

A’râf suresi, Allah’ın kendilerine o kadar
büyük nimetlerle ikramda bulunmasına ve
mucizeler göstermesine rağmen İsrailoğullarının yapmış oldukları çirkin işleri verir.
Bunların anlatılması;
I. Hz. Musa’nın kavimden gördüğü durumlara karşı bir tesellidir.
II. Kendi hallerini gözden geçirmekten gafil
olmamaları için müminlere bir uyarıdır.
III. Gerçek gücün nefse hakim olmakla gerçekleşeceğine vurgudur.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız II
C) I ve III

2.

Hz. Musa hem Yahudilik ve Hıristiyanlığa
hem de İslam’a göre büyük bir peygamber
ve İsrailoğullarını firavunun zulmünden kurtarıp hürriyete kavuşturan bir önderdir.  
Bu bilgiye göre Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4.

A) Tek tanrılı dinlerce kabul görmüştür.
B) İsrailoğullarının toplumsal barışına katkı
sağlamıştır.
C) Liderlik özelliğine sahiptir.
D) Gördüğü zulüm sonucunda hayatını kaybetmiştir.
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Odaklı Soru Bankası

“Musa dedi: Sizinle buluşma zamanımız,
zinet günü ve insanların toplanacağı kuşluk
vaktiniz.”  
Tâhâ suresinin bu ayetinde geçen zinet
günü hakkındaki görüşler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
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B) I ve II
D) II ve III

Aşure günü
Nevruz günü
Yıllık bayram günü
Yılbaşı günü

Kazanım Testi - 5 ◆◆

5.

8.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’nın kıssasının
anlatılarak gerekli öğüt ve uyarılarda bulunulan sureler arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılamaz?
A) A’râf
C) Kasas

B) Tâhâ
D) A’li İmran

I. İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu
ayete Ayete’l - Kürsi denilmiştir.
II. Yasin suresinin 255. ayetidir.
III. Kur’an’daki ilk ayettir.
IV. Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini
anlatmaktadır.
Ayete’l - Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) III ve IV

6.

• Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini
anlatır.

9.

• Bakara suresinin 255. ayetidir.
Bu açıklamalar aşağıdakilerin hangisine
aittir?
A) Fatiha
C) Âl-i İmran

Ayete’l - Kürsi’de, Allah’ın;
I. Evrende olan her şeyden haberdar olduğu,
II. İnsanları koruyup gözetmenin kendisine
zor gelmediği,

B) Ayete’l Kürsi
D) İhlas

III. Yerin ve göklerin sahibi olduğu
konularından hangilerine değinilmiştir?
A) I ve II
C) II ve III

7.

Ayete’l - Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

B) II ve III
D) I ve IV

B) I ve III
D) I, II ve III

10. Ayete’l - Kürsi’nin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Allah’ın sıfatlarından söz etmektedir.
Bu ayet Fatiha adıyla da bilinir.
Bakara Suresi içindedir.
Allah’ın güç ve kudretini anlatmaktadır.  

A)
B)
C)
D)
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Allahü Teala’nın özellikleri
İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu
Tek tanrılı dinler
Ahlâk kuralları
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◆◆ Kazanım Pekiştirme Testi - 1
Kader İnancı
1.

Adalet, sağlık ve güvenlik konularında toplumsal bilincin oluşması, toplumun huzuruna katkı sağlar.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen açıklamayla ilişkilidir?

4.

I. Denizlerdeki tuzun oradaki canlılar için
uygun olması
II. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafenin dengeli olması

A) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan
yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir) ...”
(Enfal Suresi, 25. ayet)
B) “Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler
ve ne de bir an öne alabilirler.”
(A’raf Suresi, 34. ayet)
C) “Sen Allah’ın yasasında asla bir sapma
da göremezsin.”
(Fatır Suresi, 43. ayet)
D) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak
kendi iyiliği için seçer.”
(İsra Suresi, 15. ayet)

2.

3.

III. Güneş ve Ay’ın belli bir yörüngede dönmesi
gelişmelerinden hangileri kanıtlar?
A) Yalnız I
C) II ve III

Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle dile getirilmiştir?
A) Tevekkül
C) Sünnetullah

5.

B) Beytullah
D) Kader

II. Çalışmanın karşılıksız kalamayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir.
III. Çalışmadan kazanmayı uygun görmemişlerdir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
B) Yalnız III
D) I, II ve III
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B) I ve II
D) I, II ve III

“Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür”
konusu ile ilgili bir ödev hazırlayacak olan
Zehra’nın çalışmasında aşağıdaki ayetlerden hangisine yer vermesi yanlıştır?
A) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.
Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır.”
(Âl-i İmran Suresi, 145. ayet)
B) “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır.
Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile.”
(Nisa Suresi, 78. ayet)
C) “Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden
cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir
edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri
kalabilirler ne de öne geçebilirler.”
(Nahl Suresi, 61. ayet)
D) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik.
İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan Suresi, 3. ayet)

Hz. Adem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz.
İdris terzilik, Hz. Davut demircilik, Hz. Muhammet ise ticaret yapmıştır.
Buna göre, peygamberlerle ilgili,
I. Emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır.

A) Yalnız I
C) I ve II

Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.
Bu ifadeyi,
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