TEST 20
Ad / Soyad :

F E N BİL İ ML E R İ / 8. SI NI F / TE ST - 1

Sınıf / No :

İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE HZ. NUH’UN HAYATI - I
1.

3.

Kur’an-ı Kerim,
insanlardan nasıl
davranmalarını ister?

Beyza

Özgür

Beyza’nın sorduğu soruya Özgür, hangi cevabı verirse yanlış olur?
A)
B)
C)
D)

Evrendeki düzeni fark etmelerini
Doğayı inceleyerek ibret almalarını
Akla ve özgür düşünceye önem vermelerini
Çevresindeki kişilere ön yargılı davranma
larını

Aklımız, duyu organlarımız ve Yüce Allah’ın
gön
derdiği vahiy aracılığıyla doğru bilgilere
ulaşmak mümkündür. Duyu organlarımızla çev
remizden bilgi ve veri toplarız. Aklımızla iyiyi kö
tüden, doğruyu yanlıştan ayırabiliriz. Vahiy ise
bize kendi çalışmamızla ulaşamayacağımız bil
giler sunar. Ahiret, kıyamet, evrenin yaratılışı gibi
konularda vahiy, en önemli bilgi kaynağıdır.
Yukarıda verilen bilgilere göre;
I. Duyu organlarının, insana farklı bilgiler sağ
ladığı,
II. Aklın, insana doğruyu ve yanlışı gösterdiği,
III. Kişilerin, kendi aklıyla ulaştığı doğrularla
yetinmesi gerektiği,
IV. Vahiy, akıl ve duyu organlarının, bilgi edinme
kaynağı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II			
C) I, II ve III			

2.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde insanlara “Ey
akıl sahipleri” diye seslenilir. İnsanın yaratılışı,
kainattaki işleyişin belli bir düzen içerisinde ol
ması, ölümden sonra yeniden diriliş gibi konu
larda Kur’an ayetleri önemli bilgiler verir ve in
sanları bu konularda düşünmeye çağırır.
Parçada verilen bilgilerden hareketle Kur’an-ı
Kerim hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

4.

Ya öğreten ol ya öğrenen ol ya dinleyen ol
ya da bunları savan ol. Beşinci olma helak
olursun.”
Hz. Muhammed, yukarıda verilen hadis-i şerifinde neye dikkat çekmiştir?

A) Ahiret hakkında bilgi verir.
B) İnsanın isterse sınırsız bilgilere sahip olaca
ğını bildirir.
C) İnsanın aklını kullanmasına yönelik öğütler
içerir.
D) İnsanı, yaratılış ve evrendeki düzen ile ilgili
düşünmeye sevk eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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

A)
B)
C)
D)
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Bilgi sahibi olmaya
Kişisel çıkarları korumaya
Zamanı iyi değerlendirmeye
İnsanlar arasında eşitliği sağlamaya

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

5.

A) Hoşgörü			
C) Tevekkül			

6.

8.

Hz. Nuh (a.s.) kavmini gece gündüz demeden
tevhide davet etti. Ancak kavmin ileri gelenleri
Hz. Nuh’u inkar ettiler. Bu olay Kur’an’da şöyle
anlatılmaktadır: ’’… Biz seni sadece bizim gibi
bir insan olarak görüyoruz. Sana alt tabaka
mızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz.
Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul et
miyoruz...”
Yukarıda verilen ayet dikkate alındığında Hz.
Nuh’un kavminde bulunanların hangi tavrı
sergilediği söylenebilir?

Ünlü Fransız filozof Roger Garaudy, kendini insanoğluna yönelik baskıların, zulümlerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bir çare bulmaya adamıştı. Bu sırada yaptığı çalışmalarsa onu
İslam'a ulaştırdı. Garaudy'nin "Yaşayan İslam", "İslam ve İnsanlığın Geleceği" gibi çok sayıda eserlerinden çıkarılabilecek sonuç şudur: İnsanlığın evrensel barışa ve kimsenin kimseyi ezmediği sosyal
adalet düzenine erişebilmesinin zemini Kur'an'dır.
"Dünyada her fikir, her söz, 50-100 sene içinde
eskiyip değerini yitirmeye mahkumdur. Bunun
tek istisnası Kur'an’dır. Eskimediği gibi her geçen
gün daha da anlaşılır hâle gelmekte, adeta gençleşmektedir.

B) Kibir
D) Riya

Parçada verilen bilgiler Roger Garaudy ile
ilgili;
I. Kur’an-ı Kerim’de yer alan: “Şüphesiz bu
Kur’an en doğru yola iletir.” ayetini hayatına
yansıtmıştır.
II. İslam dinini temel kaynaklarından öğren
meye çalışmıştır.
III. Kur’an-ı Kerim’in sosyal adaletin sağlanma
sında kaynak olduğunu dile getirmiştir.
yargılarından hangisinin ya da hangilerinin
göstergesidir?

Kur’an-ı Kerim’de “... Ey akıl sahipleri!...” “Dü
şünmüyor musunuz?”, “... Aklınızı kullanmıyor
musunuz?” gibi ifadeler yer almaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre;
I. İnsanların aklını kullanmaya teşvik edildiği,
II. Düşünmenin önemine vurgu yapıldığı,
III. İyilik yapanların ödüllendirileceği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II			
C) II ve III			

ESKİMEYEN VE DEĞERİNİ YİTİRMEYEN TEK
İSTİSNA: KUR'AN

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

A) Yalnız I			
C) II ve III			

7.

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

Bir konu ile ilgili bilgiye sahip olunmadığında cahillik ön plana çıkar.
İnsan, duyduğu her şeyi doğru olarak kabul
etmelidir.

9.

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanların
yanına √, yanlış olanların yanına X işareti konulacaktır. Buna göre, doğru işaretleme hangi
seçenekte belirtildiği gibi olmalıdır?
A)

√
√

B)

X

C)

√

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

√
X

D)

Bilgi, insanı gerçeğe ulaştırmalıdır. Doğru bilgi,
kişiye yarar sağlamalıdır.
Yukarıda verilen bilgileri, Hz. Muhammed’in
hangi hadisi destekler niteliktedir?
A) “Namaz, dinin direğidir.”
B) “Yer ve gök adaletle ayakta durmaktadır.”
C) “... Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığını
rım.”
D) “Merhamet etmeyene Allah merhamet et
mez.”

X
X
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Zekât Ve Sadaka

5.

Yukarıda verilen bilgiler ve görseller dikkate alındığında;
I. Anne ve babasını kaybeden Ahmet’in Allah’tan onların bağışlanması için dilekte bulunması,
II. Murat Bey’in malının kırkta birini ihtiyaç sahibi komşusuna vermesi,
III. Handan Hanım’ın emekli ikramiyesi ile köyüne okul yaptırması,
IV. Engin Bey’in İslam ahlakını anlatan eserinden birçok kişinin faydalanması
örneklerinden hangisi ya da hangileri sadaka-i cariye ile ilgilidir?
A) Yalnız I

6.

B) I ve II

C) III ve IV

D) I, III ve IV

Vakıf, İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah rızasını umarak toplumun kulla
nımına veren hayır kurumudur. Kuran-ı Kerim’de vakıfla ilgili ayet şudur: ’’En çok sevdiğiniz şeyleri Allah
yolunda harcamadıkça hayra tam olarak erişemezsiniz’’ (Al-i İmran suresi, 92.ayet). Hz. Peygamber, vakıf
yapma konusunda Müslümanlara öncü olmuş ve Medine’deki 7 parça arazisini Müslümanlara vakıf olarak
bağışlamıştır. Bugün çevremizde bulunan birçok cami, hastane, okul gibi hayır kurumları kişinin herhangi
bir baskı altında kalmadan sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla inşa edilmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında;
I. İslam dininin yardımlaşmayı teşvik ettiği,
II. İnsanların faydalanacağı hayır kurumlarının açılmasının sadaka-i cariye örneği olduğu,
III. Hz. Muhammed’in kendi şahsına ait olan mallarını kendi isteğiyle vakfa bağışladığı,
IV. Vakıflara yapılan bağışlarda Allah rızasını gözetmenin temel esas kabul edilmesi gerektiği
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I, II ve III

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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

4. ÜNİTE KONTROL TESTİ
Ad / Soyad :
Sınıf / No :

F E N BİL İ ML E R İ / 8. SI NI F / TE ST - 1

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
1.

3.

Hz. Muhammed, adaletle davranan ve herkesin
hakkını gözeten bir insandı. Ayrıca adaletin
sağlanması yolunda herkesin katkı sağlaması
gerektiğini savunurdu.
Hz. Muhammed’in aşağıda verilen hadislerinden hangisinin bu konu ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) “İki günü eşit olan ziyandadır.”
B) “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da
bunları seven ol. Beşincisi olma helak olur
sun.”
C) “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil,
öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen
kimsedir.”
D) “Hak sahiplerinden yana çıkıp adaletin ye
rini bulmasına yardımcı olanlar, insanların
en hayırlılarıdır.”

2.

A) İnsanlara değer verdiğinin
B) İnsanlar arasında ayrım yapmadığının
C) İnsanların fikirlerini değiştirmeyi amaçladı
ğının
D) İnsanları cinsiyetine ya da maddi durumuna
göre değerlendirmediğinin

Hz. Muhammed, İslam’ı anlatmak için bir gün
Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kış
kırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklen
medik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygamber
buna çok üzüldü ve onlar için, “Rabb’im, onları
bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değil
ler.” diye dua etti.
Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in
hangi yönü üzerinde durulmuştur?

4.

A) Hz. Muhammed, yalnızca yakın çevresine
ilahî emirleri tebliğ etmiştir.
B) Hz. Muhammed, insanlara karşı çok mer
hametlidir.
C) Hz. Muhammed, İslam’ı yaymak için Müslü
manlara eğitim vermiştir.
D) Hz. Muhammed, insanların baskı ve zorla
malarına karşı savaş ilan etmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Muhammed, insan ilişkilerine önem verirdi.
Kadın, erkek, zengin, fakir ayırt etmeksizin in
sanlara sevgiyle yaklaşırdı. Karşılaştığı insanlara
güler yüzle davranan Hz. Muhammed, konu
şurken muhatabının yüzüne bakardı. Ayrıca Hz.
Muhammed, inancı ya da düşüncesi ne olursa
olsun herkese saygı gösterirdi ve hiçkimseyi
dışlamazdı.
Yukarıda verilen bilgiler Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

Hz. Muhammed, 630 yılında Mekke’yi fethetti.
Mekkeli müşrikler Kâbe’nin avlusunda korku
dan titreyerek kendilerine hangi cezanın veri
leceğini merak ediyorlardı. Hz. Muhammed,
geçmişte kendisine yapılan kötülükleri unutup
Mekkeliler hakkında af ilan etti.
Bu olaydaki tutumuna bakılarak Hz. Muhammed ile ilgili;
I. Hoşgörülü olduğu,
II. Affedici olduğu,
III. Kin ve intikam duygusuyla hareket etme
diği
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I			
C) II ve III			
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B) I ve II
D) I, II ve III

Hz. Muhammed’in Örnekliği

5.
Bir gün Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının cezalandırılmaması için Hz.
Peygamber’in çok sevdiği Usama bin Zeyd’i, Hz. Muhammed’e (s.a.) gönderdiler. Bu durumun ada
letsizlik olduğunu söyleyerek kızan ve üzülen Hz. Peygamber, şöyle buyurdu:
“Nasıl olurda bazı kimseler, Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracı olmaya
kalkışıyor?” Sonra ayağa kalkarak orada bulunanlara şöyle hitap etti: “Sizden öncekilerin helak ol
masının sebebi şudur: İçlerinden soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu serbest bı
rakıyor; zayıf ve kimsesiz bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah’a yemin ederim ki
Muhammed’in kızı hırsızlık yapsaydı, muhakkak onun da elini keserdim.”
Buhari, Megazi, 55

Yukarıdaki hadis-i şerif Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisini kanıtlar nitelik
tedir?
A)
B)
C)
D)

6.

İnsanlara karşı her zaman alçak gönüllü davrandığını
Allah’ın yarattığı varlıklara karşı merhamet duygusuyla yaklaştığını
Adalet anlayışının herkese eşit uygulanmasının gerektiğini savunduğunu
Tebliğ görevini yerine getirirken zorluklarla karşılaştığında davasından vazgeçmediğini

Mekke’de müşriklerin baskıları nedeniyle İslam’ı tebliğ etme imkânı kalmayınca Hz. Muhammed (s.a.v.),
Allah’ın (c.c.) izin vermesiyle Medine’ye hicret kararı aldı. Kendisi başta olmak üzere en yakın arkadaşı Hz.
Ebubekir ve bütün Müslümanlar inançları uğruna her şeylerini geride bırakıp yola düştüler. Hicret esna
sında müşrikler tarafından takip edildikleri için Hz. Ebubekir (r.a.) ile Sevr Mağarasına sığınan Hz. Peygam
ber (s.a.v.) en zor zamanlarda “... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” diyerek yol arkadaşını teselli etmiş ve
cesaretini korumuştur.
Yukarıda verilen bilgiler Hz. Muhammed ile ilgili;
I.

Hz. Ebubekir ile fikir ayrılığı yaşadığı,

II. Karşılaştığı zorluklar karşısında cesaretini koruyarak Allah’a güvendiği,
III. Mekke’den Medine’ye göç kararının Müslümanlar tarafından desteklendiği

yargılarından hangisini ya da hangilerini destekler niteliktedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

C) II ve III
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D) I, II ve III

7.

9.

Hz. Muhammed;
• Çevresinde annesi ya da babasını kaybetmiş
çocukların ihtiyaçlarını karşılardı.
• İnsanlara diline, dinine ya da ten rengine
göre muamelede bulunmazdı.
• Yaşadığı sıkıntılar karşısında isyan etmeyip
Allah’a sığınırdı.
Yukarıda verilen bilgiler ile Hz. Muhammed’in
aşağıdaki özellikleri eşleştirildiğinde hangi
öğrencinin ifadesi dışta kalır?
A)

Vaktini iyi
değerlendirmesi

B)

Ey Muhammed, sen halkın gözünde iyi
tanınıyorsun, doğru, güvenilir ve güzel
ahlaklısın. “
Hz. Hatice
Hz. Hatice’nin yukarıdaki ifadelerine göre, Hz.
Muhammed ile ilgili;
I. Yalnızca kendi fikirlerini önemsediği,
II. İnsanların güvenini kazanmış olduğu,
III. Örnek davranışlar sergilediği
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?

İnsanlar arasında
ayrım yapmaması

A) Yalnız I			
C) II ve III			

B) Yalnız II
D) I, II ve III

10. Hz. Muhammed, devesini boş bir araziye bıra
C)

8.

Öksüz ve
yetimleri koruması

D)

karak Allah’a güvendiğini söyleyen bir kişiye
“Önce deveni bağla, sonra güven.” buyurmuş
tur.
Hz. Muhammed’in bu sözü aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?

Sorunlar karşısında
sabırlı olması

A) Sorunların maddi sebepleri araştırılmalıdır.
B) Olumsuzluklar karşısında sorunlar görmez
den gelinmelidir.
C) Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a gü
venilmelidir.
D) İmkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yar
dım edilmelidir.

Andolsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için
Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek
vardır."
Azhab suresi, 21. ayet

11. Peygamberimizi gençliğinden beri tanıyan

Yukarıda verilen ayet ile ilgili;
I. Bütün insanların Hz. Peygamberi örnek al
dığı dile getirilmiştir.
II. Hz. Peygamberin Müslümanlara örnek ol
ma vasfı vurgulanmıştır.
III. Hz. Peygamberin son peygamber olduğu
belirtilmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Mekkelilerden biri şöyle demiştir: “Hz. Mu
hammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kim
seye hakkını yedirirdi. Hak konusunda hatır gö
nül dinlemezdi.”
Yukarıdaki bilgiler Hz. Muhammed ile ilgili;
I. Haksızlıklara karşı çıktığı,
II. Danışarak iş yaptığı,
III. Adalet anlayışından taviz vermediği
yargılarından hangisini ya da hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A) Yalnız I			
C) I ve II			

A) Yalnız I			
C) II ve III			

B) Yalnız II
D) I, II ve III

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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B) I ve III
D) I, II ve III

Hz. Muhammed’in Örnekliği

12. Kureyş suresi, Mekke Dönemi’nde inmiştir.

15. Allah Kureyş suresinde verilen nimetlere şükre

Dört ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup
olduğu kabilenin adıdır. Surede Allah’ın Kureyş
kabilesine lütfettiği imkânlar hatırlatılmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak Kureyş suresi ile ilgili;
I. Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı suredir?
II. Hangi dönemde indirilmiştir?
III. Bu surede nelerden bahsedilmektedir?
sorularından hangisinin ya da hangilerinin cevabına ulaşılabilir?

dilmesini, İslam yolunda mücadele edilmesini
ve Allah’a kulluk edilmesini öğütlemiştir.
Bu öğütleri dikkate alan bir Müslüman ile ilgili;
I. Nankörlük etmez.
II. Allah’ın emirlerini yerine getirir.
III. Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini bilir.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I			
C) II ve III			

A) I ve II			
C) II ve III			

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

16. Hz. Muhammed, ticarette hiçbir zaman yalan
söylememiş ve hiçkimseyi kandırmamıştır.
Bu bilgiler Hz. Muhammed ile ilgili;
I. Geçimini ticaret yaparak sağladığı,
II. Güvenilir bir insan olduğu,
III. Olumsuz davranış sergileyenlerden uzak
durduğu
yargılarından hangisinin ya da hangilerinin
göstergesidir?

13. Sahabeyle birlikte yapılan işlerden birinde sa
habenin çalışmalarının yeterli olacağını, Hz.
Muhammed’in yorulmaması gerektiğini söyle
yen bir kişiye Hz. Muhammed “Allah, kulları
arasında ayrıcalıklı birini görmeyi sevmez.” di
yerek cevap vermiştir.
Hz. Muhammed, yukarıda verilen cevabıyla
aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
A)
B)
D)
C)

A) Yalnız I			
C) II ve III			

İnsanların birbiriyle eşit olduğunu
Yapılan hataların affedilmesi gerektiğini
Haksızlıklara göz yummamak gerektiğini
İnsanlara danışarak iş yapmanın faydalı ol
duğunu

14. Hz. Muhammed, hayatının hiçbir döneminde
insanlara dinî inançları nedeniyle baskı yapma
mıştır.
Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki ayetlerden daha
çok hangisi ile ilişkilendirilebilir?
1032

A) “Dinde zorlama yoktur.”
B) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir
şey yoktur.”
C) “(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alış
verişinde bulun...”
D) “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en
güzel şekilde önle...”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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

