
 

 

 
 
1. Kâbe, seller sonucu zarar görmüştü. Mekkeliler 
Kâbe’yi tamir ettikten sonra Hacerü’l-Esved’i yerine koyma 
konusunda anlaşamadılar.Aralarında Kâbe’ye ilk gelenin 
hakemlik yapması konusunda uzlaştılar. Kâbe’ye ilk olarak 
Hz. Muhammed girince herkes sevindi. Hz. Muhammed 
abasını yere serdi, Hacerü’l-Esved’i üzerine koydu, her 
kabileden bir genç çağırıp Hacerü’l-Esved’i taşıttı. Sonra onu 
yerine eliyle oturttu. Böylece çıkacak bir çatışmayı önlemiş 
oldu. 
Bu olay Hz. Muhammed’in hangi yönünü ön plana 
çıkarmaktadır? 
A) Hz. Muhammed’in güvenilirliğini 
B) Hz. Muhammed’in Kâbe’ye olan sevgisini 
C) Hz. Muhammed’in hoşgörüsünü 
D) Hz. Muhammed’in cesaretini 
 
2. Hz. Muhammed, Kâbe Hakemliği olayında yaklaşık kaç 
yaşında idi? 
A)20                   B) 25               C) 30                   D) 35 

  
3. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk üç yılı gizli davet 
dönemi olarak adlandırılmaktadır.‘‘Şimdi sen ne ile 
emrolunuyorsan apaçık bildir.Müşriklerden yüz çevir.’’ (Hicr 
Sûresi, 94) ayeti ile birlikte gizli davet dönemi bitmiş açıktan 
davet dönemi başlamıştır. 
Aşağıdaki olaylardan hangisi ile açıktan davet döneminin 
başladığı kabul edilmektedir? 
A) Mekke halkını bir yemekte toplayıp Allah’ın var olduğunu 
ve kendisinin peygamber olduğunu açıklamasıyla 
B) Safa Tepesi’nden Mekkelilere seslenerek Allah’ın var ve bir 
olduğunu, kendisinin de Allah’ın peygamberi olduğunu 
açıklamasıyla 
C) Mekke halkını Kâbe’ye çağırarak mucize gösterip, halka 
Allah’ın varlığını, birliğini ve kendisinin peygamber olduğunu 
açıklamasıyla 
D) Mescid-i Nebi’de halkı toplayarak mucize gösterip, Allah’ın 
var ve bir olduğunu, kendisinin de Allah’ın peygamberi 
olduğunu açıklamasıyla 
 
4. ‘‘Yemin olsun ki, sizi biraz korku ve açlık, mallardan, 
canlardan, ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile imtihana 
tabi tutarız. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele! ...’’ 
                                                          (Bakara Sûresi, 155) 
Aşağıdakilerden hangisi ayette bahsedilen imtihan 
çeşitlerine örnek oluşturmaz? 
A) Düşman saldırısına uğramak 
B) Zengin iken fakirleşmek 
C) Vatan savunmasında şehit olmak 
D) Ömür boyu ilim tahsil etmek 
 
5. Hz. Muhammed’in ‘‘Kıyamet gününde bir insan, şu dört 
şeyden hesaba çekilecektir: ...’’diye başlayan hadisinde 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) İhtiyarlığında ibadet edip etmediğinden 
B) Ömrünü (vaktini) nerede tükettiğinden 
C) Malını nereden kazanıp, nereye harcadığından 
D) Gençliğini nasıl harcadığından 

 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in özelliklerinden 
biri olamaz? 
A) Düşmanlarına karşı cesaretli olma 
B) Verdiği sözde durma 
C) Bilgi sahibi olduğu konuda danışarak iş yapma 
D) Savaşı bir tebliğ metodu olarak benimseme 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında 
sayılamaz? 
A) Tarihîdir, süreklidir. 
B) Toplumsaldır. 
C) Her toplum için aynıdır. 
D) Bütünleştiricidir. 

8. Aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi dilimizdeki dinî 
motiflere örnek oluşturmaz? 
A) Dünyada mekân ahirette iman. 
B) Balık verme, balık tutmayı öğret. 
C) Nuh diyor, peygamber demiyor. 
D) İyilik yap, denize at; balık bilmezse Hâlık bilir. 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi dinî musikî alanında eser veren 
Türk büyüklerinden biri değildir? 
A) III. Selim        B) Yunus Emre      C) Itrî         D) Hacı Arif Bey 
 
10. Mimari yapıtların, sanat eserlerinin korunması, 
bakımının yapılması için oluşturulan gelir getirici kurumlara 
ne ad verilir? 
A) Vakıf          B) Kültür     C) Medeniyet      D) Dinî mimâri 
 
11. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi bağnazlıkla 
ilgili değildir? 
A) ‘‘Hürriyet, ihtimal ki, zorla tesis olunur fakat herkese karşı 
bağnazlık göstermemekle ve aldırmazlıkla muhafaza edilir.’’ 
B) ‘‘Dinden maddi menfaat bekleyenler iğrenç kimselerdir. 
İşte buna karşıyız...’’ 
C) ‘‘Taassup bilgisizliğe dayanır. Buna göre taassubu olan 
cahildir. İlim her zaman ve her yerde bilgisizliği yener.’’ 
D) ‘‘Taassupsuzluğun arzu edildiği gibi yaygınlaşması, huy 
haline gelmesi fikrî terbiyenin yüksek olmasına bağlıdır.’’ 
 
12. 
 ‘‘Allahû lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. 
Lâte’ hüzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ 
fis semâvâti vemâ fil arz. Menzellezî yeşfeu 
indehû illâ biiznih. Ya’lemû mâ beyne eydîhim 
vemâ halfehûm. Velâ yuhitûne bişey’in 
min ilmihî illâ bi mâ şâ’ vesia kürsiyyühüs 
semâvâti vel arz. .....................................’’ 
Yukarıda verilen Ayete’l-Kürsi’ de boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Vemin şerri hâsidin izâ hased. 
B) Min cûin ve âmenehüm min havf. 
C) Leküm dînüküm veliyedîn. 
D) Velâ yeûdühû hıfzuhümâ, vehüvel aliyyül 
azîm. 
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13. ‘‘Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmanın 
bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir 
çevir bak ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun 
düşer.’’ (Mülk Sûresi, 3, 4) 
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Göklerin yedi kat olarak yaratıldığı 
B) Her şeyin bir denge, düzen ve ölçü içerisinde yaratıldığı 
C) Gözün gökyüzünü seyrederken yorulabileceği 
D) Yaratılanlarda eksik aramanın hata olduğu 
 
14. 
 I- Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği 
olayların yeri ve zamanı geldiğinde kadere 
uygun olarak ortaya çıkmasıdır. 
II- Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği 
vakittir. 
Yukarıda tarifi verilen kelimeler aşağıdakilerden 
hangisidir? 
           I             II 
A) Kader       Kaza 
B) Kader     Tevekkül 
C) Kaza          Ecel 
D) Kaza        Kader 

15. ‘‘İnsan ölünce yaptığı bütün işler sona erer. 
Ancak üç şeyin sevabı devam eder. 
Bunlar: 
1. Geride bıraktığı faydalı ilim 
2. Kendisine dua eden hayırlı evlat 
3. ................................’’ 
Hz. Muhammed’in bu hadisinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Güzel ahlak                    B) Salih amel 
C) Sadaka-i câriye              D) Allah’a tevekkül 
 
16. ‘‘İki günü eşit olan zarardadır.’’ 
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 
A) Muhtaçlara yardım etmek 
B) Çalışmak ve üretmek 
C) Tevekkül etmek 
D) Sabretmek 
 
17. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kader 
inancıyla çelişir? 
A) ‘‘Rızık Allah’tandır.’’ deyip kişinin çalışmayı 
terk etmesi 
B) Hastalanan kişinin tedavi için doktora başvurması 
C) Şoförün uzun yola çıkmadan önce arabasının 
bakımını yapması 
D) Öğrencinin sınava çalışarak girmesi 

 

 

 

 

18. Medine’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup 
bir kadın hırsızlık yapmıştı. Zengin ve soylu kişiler 
Peygamberimizden kadının affedilmesini istediler. 
Peygamberimiz de adaletin gereğini herkese aynen 
uygulayacağını vurgulayarak şöyle demiştir: “Bu suçu 
............... da işlese onu da cezalandırırdım.’’ 
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır? 
A) Kızım Fatıma               B) Damadım Ali 
C) Eşim Aişe                     D) Arkadaşım Ebubekir 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî bir mezheptir? 
A) Hanefîlik      B) Şâfiilik     C) Mâturîdîlik      D) Mâlikîlik 
 
20. İslam düşüncesinde mezheplerin oluşumu ile ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Hz. Muhammed zamanında şekillenmiştir. 
B) Allah tarafından vahiyle şekillendirilmiştir. 
C) Yorum farklılıklarının bir neticesidir. 
D) Dört halife zamanında bugünkü şeklini almıştır. 
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  OPTİK CEVAP ANAHTARI 



 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK 
BİLGİSİ – 8 
1. A 
2. D 
3. B 
4. D 
5. A 
6. D 
7. C 
8. B 
9. B 
10. A 
11. B 
12. D 
13. B 
14. C 
15. C 
16. B 
17. A 
18. A 
19. C 
20. C 


