
8. SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

ÇANKIRI ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
KONU TARAMA TESTİ
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Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. 
Kamer Suresi, 49. Ayet

Yukarıdaki verilen ayette aşağıdaki verilen 
kavramlardan hangisinden bahsedilmektedir?

A) Kader

B) Kaza

C) Tevekkül

D) Teslimiyet

Kutuplarda yaşayan hayvanların derilerinin oldukça 
kalın ve tüylü, sıcak bölgelerde yaşayan hayvanların 
derilerinin ince olduğu gözlemlenmiştir

Bu verilen örnek evrenin yasalarından hangisi ile 
ilgilidir?

A) Fiziksel

B) Kimyasal

C) Biyolojik

D) Toplumsal

İnsan için sınırsız bir özgürlük yoktur. 
İradesinin bir sınırı ve sonu vardır. İnsan, iradesi 
sayesinde davranışlarından sorumludur. Buna  
……………………… denir. Buna göre insan 
kendisini doğrudan ilgilendiren olanlarla özgürdür. 
İnsanın aklını kullanarak seçme ve karar verme 
iradesi olmasına rağmen, kendisi ile ilgili bazı 
durumlarda ise hiçbir etkisi yoktur. Örneğin; insanın 
nerede, ne zaman, hangi ailede, hangi cinsiyette 
dünyaya geleceğini tercih etme yetkisi ve gücü 
yoktur.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

A) Cüz’i irade

B) İrade

C) Külli irade

D) Nakıs irade

I. Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar.
II. Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir.
III. İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.
IV. Seçimlerinden insan sorumlu olmaz.

Akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I ve II     

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

1.

2.

3.

4.
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

''Ölçü, Hak, Müddet '' gibi kavramları aşağıdaki 
şıklarla eşleştirdiğimizde hangisi dışarda 
kalmaktadır?

A) Kader

B) Emek

C) Ecel

D) İrade

"Onları, ticaret de alışveriş de Allah'ı anmaktan, 
namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. 
Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir 
günden korkarlar." Nûr Suresi, 37. ayet.

İslam dini Müslümanlara zekat ibadetini farz 
kılmakla neyi hedeflemiştir?

A) Kişiler arası ilişkileri güçlendirmeyi

B) Paylaşmayı ve yardımlaşmayı

C) Kötü davranışlardan kaçınmayı

D) Tutumlu davranmayı

"Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir 
dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü 
gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden 
Allah yolunda harcayın ..." Bakara Suresi, 254. Ayet.

Yukarıdaki ayette üzerinde durulan yardımlaşma 
türünün genel adı hangisidir?

A) Zekat

B) Fidye

C) İnfak

D) Fitre

5.

6.

7.

8.
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 ★ "...Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı 
kılan, gece ve gündüzü faydalanacağınız biçimde 
yaratan O'dur."   İbrahim Suresi, 33. Ayet

▲ " Gökten su indiren O'dur. (Buyurdu ki:) İşte  biz her 
çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden 
üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, 
hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm 
bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; 
birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve 
verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine 
bakın!..."  En'am Suresi, 99. Ayet    

 "Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden 
öncekilerin sonu nice olmuş görsünler! Kaldı ki 
onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde 
Allah’ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe 
yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir." Fatır 
Suresi, 44. Ayet
 
Yukarıdaki ayetlere göre aşağıda verilen 
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

Toplumsal 
Yasalar

Biyolojik 
Yasalar

Fiziksel 
Yasalar   

A) ★ ▲
B) ★ ▲

C) ★ ▲

D) ▲ ★
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

LGS ‘de çıkacak olan zekat konusuna çalışan Ali, 
bazı bilgileri daha iyi öğrenebilmek için not almıştır:
I. Teyzeye zekat verilmez.
II. Oturulan evin zekatı verilmez.
III. Koyunların zekatı 40/1 oranında verilir.
IV. Binilen arabanın zekatı verilir.
V. Dedeye zekat verimez. 

Buna göre Ali’nin notlarındaki bilgilerden 
hangileri yanlıştır? 

A) I - IV

B) II - III

C) II - V

D) II - III - V

Salgın hastalığa çare bulan kişi için aşağıdaki 
ibadetlerden hangisini gerçekleştirdiği 
söylenebilir?

A) Sadaka

B) Zekat

C) Sadaka-i Cariye

D) Öşür

Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, 
kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri 
yerine getirebilmek için Allah (c.c.) ve Resulü 
tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik 
ölçüsüne nisab denir.

I. Büyük baş hayvanlardan sığır ve mandada nisab 
30’dur ve 30 sığır için bir buzağı zekât olarak verilir.
II. Küçükbaş hayvanlarda zekât verilmesi için en az 
50 hayvana sahip olmak gerekir. 
III. Toprak ürünlerinden alınan zekâta öşür adı verilir. 
Toprak ürünlerinde zekât; 1/10 oranında verilir.
IV. Altının nisab miktarı 85 gramdır. Ticaret malı ve 
paranın da 85 gram altının değerine ulaşması gerekir. 
Bunların zekâtı 1/50 yani %2 oranında verilir.

Zekat verilecek malların nisablarından hangileri 
doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

Zekat, hem bu ibadeti yerine getirene hem de zekatın 
verildiği kişiye birçok fayda sağlamaktadır.
      
Buna göre verilenlerden hangisi zekatın, 
infakta bulunan kimseye sağladığı kazançlar 
arasındadır?                      

A) Sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı olması

B) Toplumdaki güven ve barış ortamına katkı 
sağlaması

C) Fakir ve zengin arasındaki kardeşliği tesis 
etmesi

D) Kişiyi cimrilik ve bencillik duygularından 
uzaklaştırması

9.

10.

11.

12.
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

Allah, insanlara (toplumlara) dinini öğretmek, onların 
dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak, 
kötülükten sakınmaları ve iyiliğe yönelmeleri 
maksadı ile pek çok peygamber göndermiştir.

Ölçüde ve tartıda hile yaparak insanların mal 
emniyetini bozan, yol keserek can güvenliğini 
tehdit eden bir topluma Allah aşağıdaki 
peygamberlerden hangisini göndermiştir? 
A) Hz İbrahim

B) Hz Yusuf

C) Hz İsa

D) Hz Şuayb

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 (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir 
yardıma bile engel olurlar.

Maun suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Yetim ve yoksula kötü davranılmamalıdır.
B) İbadetler gösteriş için yapılmamalıdır.

C) Zekat ve sadakalar tam olarak verilmelidir.

D) Yardımlaşma teşvik edilmelidir.

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. 
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin 
kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından 
çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O 
halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok 
kabul edendir, çok esirgeyicidir."    
Hucurât Suresi, 12. Ayet

Yukarıda verilen ayeti din toplum ilişkisi 
açısından değerlendirdiğinizde hangisine 
ulaşılamaz?

A) İslam dini güçlü, sağlam ve güvenilir bir top-
lum oluşturmayı amaçlar.

B) İslam dini insanın bir yaratıcıya yönelmesinin 
fıtri olduğunu bize bildirmiştir. 

C) İslam dini, inancın gereği olan bir arada yaşa-
manın kural ve ilkelerini koyar.

D) İslam dini, güvenilir bir toplum oluşturmak 
için ahlaki erdemleri emreder.

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireye ve topluma 
katkılarından biri değildir? 

A) Dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltmesi.

B) Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı 
önermesi. 

C) Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı 
olmayı istemesi. 

D) Toplumsal sorunlara duyarsız kalmayı 
öğütlemesi. 

13.

14.

15.

16.
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeni Koronavirüs 
salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, cuma 
namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde 
cemaatle namaza ara verileceğini açıklamıştır. Bu 
süreçte cuma namazı yerine öğle namazının evde 
kılınmasının yeterli olduğu duyurulmuştur. 

Alınan bu karar, İslam’ın ana gayelerinden 
hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Can güvenliğini 

B) Mal güvenliğini

C) Din güvenliğini

D) Akıl güvenliğini

17.

18.
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Furkan Kur’an-ı Kerim meali okuyordu:.

I-"Fakirlik  korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! 
Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek   
gerçekten büyük bir günahtır." (İsrâ suresi, 31. Ayet)

II-“Zinaya yaklaşmayın çünkü o, son derece çirkin bir iştir 
ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 32. Ayet)

III-“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret 
dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin.” (Nisa suresi, 29. 
Ayet)

Okuduğu ayetlerin İslam’ın korunmasını esas aldığı temel 
değerlere örnek olan ayetler olduğunu fark etti.

Furkan’ın okuduğu ayetler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisiyle ilgilidir?

I II III  

A) Dinin
korunması

Canın 
korunması

Malın 
korunması

B) Canın 
korunması

Neslin 
korunması

Malın 
korunması

C) Aklın 
korunması

Malın 
korunması

Dinin 
korunması

D) Neslin 
korunması

Aklın 
korunması

Canın 
korunması

Yukarıdaki kader ile ilgili kavram eşleştirmelerinden 
hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

19.
İnsanın ve diğer canlıların 

doğumundan ölümüne kadar 
geçen zaman dilimine denir.

Allah’ın (c.c.) takdir ettiği bu 
ömrün bittiği, hayatın sona 

erdiği âna denir

Allah’a (c.c.) dayanıp 
güvenmek, çalışıp çabalarken 
Allah’ı (c.c.) daima yanımızda 

bilmek ve işlerin sonucunu 
Allah’a (c.c.) bırakmak 

demektir.

Rızık

Ecel

Tevekkül

II

I

III

20. Ayet el-Kürsi ile  ilgili verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ayet el-Kürsi, Bakara suresinin içinde “kürsi” 
sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır. 

B) 7 ayetten oluşmaktadır. 

C) Farz namazlardan sonra Allah’tan yardım ve 
koruma istemek için okunur.

D) Allah’ın sıfatları ve eşsiz kudretini anlatılır. 


