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DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI

1  Boşluklara uygun sözcükleri seçip yerleştirin. (ecel - tevekkül - emek -  ömür - kaza - ölüm - kader) 

3  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın.  

2  Aşağıdaki kavramları anlamları ile eşleştirin.

a  Yüce Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmiyle tüm olayları önceden bilip takdir etmesine  denir.

b  Yüce Allah’ın önceden belirlediği olayların yeri ve zamanı gelince meydana gelmesine  

denir.

c  Peygamber Efendimizin: “Önce deveni bağla, sonra Allah’a dua et.” ifadesi  ile ilgilidir.

d  İnsanın doğumuyla ölümü arasında geçen zamana  adı verilir.

e  Kur’an’da  geçen: “Kuşkusuz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” ayeti  ile ilgilidir.

 İnsanın doğumuyla ölümü arasında geçen yaşamına ecel adı verilir.

 Zenginlik ve yoksulluk insanın kaderinde vardır.

 İnsanın yaptıklarından sorumlu olmasının nedeni akıl sahibi olmasıdır.

 Yüce Allah’ın bizim nerede, ne yapacağımızı önceden bilmesi özgürlüğümüzü kısıtlar.

 Ecel önceden belirlenmiştir. İnsanın eceli ne bir dakika geri gelir ne de bir dakika ileri gider.

 Canlıların üreme, beslenme, büyüme ve gelişmesindeki ölçü ve düzen biyolojik bir yasadır.

 Rızkımızı veren Allah’tır ancak biz emek sarf ederek rızkımızı helal yollardan kazanmalıyız.

 Allah sınırsız ilmiyle her şeyi önceden belirlemiştir; öyleyse insan, davranışında özgür değildir.

 İnsan yaptıklarından sorumlu ancak yapacaklarından sorumlu değildir.

 Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması; kuvvet, hareket ve çekim kanunu; mevsimlerin ve yılların oluşumu, 

fiziksel yasalarla ilgilidir.

1 Küll-î irade A “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hadis)

2 Zekât B Allah’ın iradesi

3 Cüz’î irade C
“Biz her şeyi belirli bir düzene ve ölçüye göre yarattık.” (Kamer 
suresi, 49. ayet)

4 Kader D Dinen zenginliğin ölçüsü

5 Nisap miktarı E İnsanın iradesi

1. DÖNEM 1. TATİL SORULARI
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4  Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu sonlarına yazın.  

a  “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere 

yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.” 

b  “İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu yapardık. 

Şükretmeniz gerekmez mi?” 

c  “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri 

alabilirler.” 

d  “Gökten su indiren O’dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp 

birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız.” 

e  “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına 

almıştır.” 

5  Aşağıda verilen tablodaki boşlukları tamamlayın. 

Anne babamızı seçemeyiz. Davranışlarım

İrademiz dışında yaşadığımız hayatımız 
(DEĞİŞMEZLER)

İnsanın sorumlu olmadığı alanlar

İrademizle yaşadığımız hayatımız
(DEĞİŞKENLER)

İnsanın sorumlu olduğu alanlar
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6  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olana D, yanlış olana Y yazın. 

7  Aşağıdaki kavramları, ilgili olan diğer kavramlarla eşleştirin. 

8  Sınavda başarısız olan bir öğrencinin “Ne yapalım, Allah kaderimi böyle yazmış.” diyerek sorumluluğu 

kadere ve Allah’a yüklemesi doğru değildir. Niçin? Açıklayın. 

 Kader tanımına göre, hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz. 

 Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı sürekli-

dir.                                                                                                                                         

 Her insan kendi ecelini cüz’î irade ile belirleyebilir.  

 Güvenli bir yolculuk için, şoförün yola çıkmadan önce sadece dua etmesi tevekküldür. 

 Allah evrende bulunan her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.

1 İnsanın ölüm zamanı ve şekli  Küll-î irade

2 İnsanın sorumlu olmasının nedeni  Kader

3 Allah’a sığınmak, güvenmek  Biyolojik yasa

4 Allah’ın sınırsız iradesi  Zekâtı verilen mala örnek

5 Altın/Gümüş   Kaza

6 Canlı varlıklarla ilgili yasalar  Tevekkül

7 Ölçü, Miktar, Düzen  Zekât

8 Kaderimizde yazılanın yaşanması Sünnetullah

9 Toplumsal yasa Ecel

10 Mal ile yapılan farz ibadet İrade



www.sadikuygun.com.tr 8. SINIF TATİL KİTABI4

DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
9  Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazın. 

10  Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurun. 

11  Çalışmak ve tevekkül arasındaki ilişkiyi açıklayarak İslam’ın çalışmaya verdiği önemi yazın. 

 Ayete’l-Kürsi’de Hz. Muhammed’in, Allah’ın peygamberi olduğundan söz edilmektedir. 

 Zekât almak insanları tembelliğe alıştırır. 

 İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıldır. 

 İnsan için zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki çeşit eylem vardır. 

 İnsan istediği bir dini seçme konusunda serbest değildir.

 İnsan seçtiği dinin gereklerini yapmalıdır.

 Toplumsal yasalar Kur’an’da “sünnetullah” kavramıyla dile getirilir.

 İnsan, aklıyla iyiyi kötüden ayıramadığı için yaptığından sorumlu değildir.

 Ayete’l-Kürsi Bakara suresinde yer alır.

 Dinimizde zekât, sünnet olan bir ibadettir.

 Hz. Musa’ya “Kelimullah” lakabı verilmiştir.

Kim Nelerden Ne Kadar Kimlere vermelidir

Altın, gümüş, para
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12  “Zekât İslam’ın köprüsüdür.” hadisini dikkate alarak zekâtın faydalarını yazın. 

13  Aşağıdaki ayette boş bırakılan yerleri doldurun. 

14  “...O’nun katında her şey ölçü iledir.” (Ra’d suresi, 8. ayet)

 “...Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)

 Yukarıdaki ayetlerden hareketle, aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olan-

ların başına Y harfi koyun. 

Allahü lâ ilâhe  hüvel hayyül kayyûm.   sinetün velâ nevm. 

Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard. Men  yeşfeu indehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ 

beyne eydihim ve mâ halfehüm. Velâ  bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia 

kürsiyyühüs semâvâti velard. Velâ  hifzuhumâ. Ve hüvel aliyyül azîm.

 Evren gelişigüzel yaratılmıştır.

 Biyolojik yasalar evrende yaygındır.

 Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

 İnsanlar evrenin oluşumunu olumsuz yönde etkilemiştir.

 Evrende her şeyin bir düzeni vardır.
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15  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyun. 

17  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyun. 

16  Aşağıdaki kavramları anlamları ile eşleştirin. 

 Zekât öncelikle akrabaya,hatta mümkünse anne ve babaya verilmelidir.

 İnsan yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur.

 Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi, fiziksel yasalardandır.

 Zekât ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.

 Allah’ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine kader denir.

 İnsanın hayatı ecel ile başlayıp ölüm ile sona ermektedir.

 Kader tanımına göre, hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.

 İnancımıza göre Yüce Allah her varlık için bir yaşama süresi belirlemiştir. Buna ömür denir.

 Kişinin sınavlardan başarılı olabilmek için harcadığı sermayeye rızık denir.

 Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece, Yüce Rabb’imizin varlığı süreklidir.

 Hz. Musa İsrailoğullarının ve Yahudiliğin en büyük peygamberidir.

 Hz. Musa’nın mücadele ettiği, tarihin en zengin insanı Hz. Harun’dur.

 Hz. Musa, Firavun’a karşı tevhit mücadelesi vermiştir.

 Hz. Musa; sağ elinin parlaması, Kızıldeniz’in ikiye ayrılması, kayaya vurduğunda on iki pınar akması gibi 

mucizelere sahiptir.

1 Nisap A Zenginliğin ölçüsü

2 Cüz’î irade B Allah’ın sonsuz kudreti

3 Kader C Sınırlı olan seçme özgürlüğü 

4 Zekât D Gelir dağılımında sosyal adaleti sağlama

5 Küll-î irade E Allah’ın her şeyi planlaması 
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1. 
“Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. 
Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir-
ler ve ne de bir an öne alabilirler.” (A’raf sure-
si, 34.ayet)

“Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu 
üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” (Yasin su-
resi, 38.ayet)

“O (Allah) insanı alaktan (embriyodan) yarat-
tı.” (Alak suresi, 2. ayet) 

Yukarıdaki ayetler bazı yasalara işaret etmekte-
dir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu yasalardan biri 
değildir?

A) Fiziksel yasalar 

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

2.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Emre’ye 
“Yardımlaşma Kurumlarımız” konulu bir perfor-
mans ödevi verdi.

 Buna göre Emre’nin ödevinde aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

B) Türkiye Diyanet Vakfı

C) Kızılay 

D) Tema Vakfı

3. Öğretmen: “Zekât kimlere verilmez?”

 Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
doğru yanıt vermiştir?

A) Seda: “Amca ve halaya”

B) Emine: “Dede ve babaya”

C) Fatıma: “Dayı ve teyzeye”

D) Gamze: “Ağabey ve ablaya”

4. İnsanın tercihte bulunarak iyi veya kötüyü 
seçme yeteneğine ne ad verilir?                           

A) Cüz’i irade B) Takva

C) Tevekkül  D) Kaza 

5. Ayete’l-Kürsi’de aşağıdaki konulardan han-
gisine değinilmemiştir?

A) Allah’tan başka yaratıcı olmadığına

B) Ufacık iyiliğin ödülsüz, kötülüğün de cezasız 
kalmayacağına

C) Allah’ın yerlerin ve göklerin sahibi olduğuna

D) O’nun izni olmadan şefaat edilemeyeceğine

6. “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

 Peygamber Efendimiz bu sözüyle neyin öne-
mini vurgulamıştır? 

A) İnsanlara yardım etmenin önemini

B) Zekât vermenin önemini

C) Dua etmenin önemini

D) Kuran-ı Kerim okumanın önemini
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7. “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde 
mükellef kılar (sorumlu tutar).” ayeti insanın 
kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değin-
mektedir?

A) İnsanın sabırlı olduğuna

B) İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna

C) İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine

D) İnsanın çalışması gerektiğine

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumdaki 
yanlış kader anlayışını yansıtan ifadelerden 
birisi değildir?

A) Kader kurbanı

B) Kaderin cilvesi

C) Özgür irade

D) İş olacağına varır.

9. Aşağıdaki ifade ve davranışlardan hangisi  
Müslüman’ın tevekkül ve kader anlayışına 
uygundur?

A) “Derdi veren Allah, dermanı da verir.” diyerek  
bir an önce iyileşmeyi beklemek

B) Kaderime küstüm deyip sitem etmek

C) Allah yazdıysa bozsun demek

D) Çalışıp elinden geleni yapmak ve Allah’a gü-
venmek

10. Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğ-
rultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden 
değildir?               

A) Ölüm vaktimiz

B) İyi huylarımız

C) Dindarlığımız

D) Kötü huylarımız

11. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” sözü 
hangi evrensel yasa ile ilişkilidir?

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

12. “Tedbir kuldan, taktir Allah’tandır.” sözü aşağıda 
verilenlerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kader

B) Kaza

C) Tevekkül

D) Cüz’i İrade
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13. Hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir? 

A) Fotosentez B) Okul kuralları

C) Trafik kuralları D) Görgü kuralları

14. Gerçek tevekkül aşağıdakilerden hangisi de-
ğildir? 

A) Gücünün yettiği her şeyi yaparak Allah’a gü-
venmek

B) Çok çalışmak ve sabırla Allah’tan yardım 
beklemek 

C) Hiçbir şey yapmadan Allah’a güvenmek 

D) Gereken her şeyi yapmak, sonucu Allah’tan 
istemek

15. Aşağıdakilerden hangisi “cüz’i irade” örneği-
dir?                            

A) Sağlıklı beslenmek

B) Gemilerin denizde batmadan ilerleyebilmesi

C) Gece ve gündüz oluşumu

D) Havanın kışın soğuk, yazın sıcak olması

16. Aşağıdakilerden hangisi zekât için yanlış bir 
bilgidir?

A) Zekât gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan 
verilmelidir.

B) Zekât, malın iyisinden verilmelidir.

C) Zekât vereceğimiz kişinin ihtiyacı olup olma-
dığını araştırmalıyız.

D) Zekât verdiğimiz kişiden karşılık beklemeli-
yiz.

17. Hangisi kaderin tanımına uygun değildir?

A) Evrendeki her varlık bir ölçü ve programa uy-
gun olarak cereyan eder. 

B) İnsan, eylemlerinden sorumludur.

C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.

D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir.

18. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi elle-
rinizle işledikleriniz yüzündendir.”

(Şura suresi, 30. ayet)

 Yukarıda verilen ayette aşağıdakilerin hangi-
sinden söz edilmiştir?

A) Kader

B) İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu

C) Kaza

D) Güven ve insan ilişkisi
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19. “Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygun-
suzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, 
bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetiyle ifade 
edilen gerçek nedir?

A) Dünya hayatı geçicidir.     

B) Her şey Allah’a muhtaçtır.

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Dinde zorlama yoktur.

20. Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma ku-
rumu değildir?

A) Valilik  

B) Aşevleri

C) Kızılay  

D) Çocuk Esirgeme Kurumu

21. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’nın muci-
zelerinden değildir?

A) Sağ elinin parlaması

B) Hz. Musa’ya inananların çekirge, kurbağa, 
kan gölü belalarına uğramaması

C) Vücuduna ateşin tesir etmemesi

D) Kızıldeniz’in ikiye ayrılması

22. Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışına 
uygun bir örnek değildir?

A) Çocuğu hastalanan bir annenin çocuğunu 
doktora götürdükten sonra iyileşmesi için 
dua etmesi

B) Sınava girecek bir öğrencinin derslerine ye-
terince çalışıp Allah’a dua etmesi

C) Tarlasından iyi ürün almak isteyen çiftçinin 
tohumu ekip gerisini Allah’a bırakması

D) Ekmek parası kazanmak isteyen bir adamın 
dilenmesi

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader an-
layışıdır? 

A) Kader, Allah’ın çizdiği bizim oynadığımız bir 
senaryodur.

B) Kaderimiz bizim tercihlerimizle şekillenir.

C) Allah yapacaklarımızı ezelden bilir ancak 
yaptıklarımızın sorumlusu bizleriz.

D) Kader, özgürlüğümüzü engelleyen bir durum 
değildir.

24.  
Gereken her çabayı 
gösterip Allah’a güvenmek 
ne demektir?

Ali

   

 Ali’nin aklına takılan sorunun yanıtı hangisi-
dir?

A) Kaza  B) İrade

C) Tevekkül  D) Kader


