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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı			

: ...........................................................

Öğrenci Numarası

: ...........................................................

SORU SAYISI
: 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

• Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
• Sorular, 8.sınıf 1.dönem Merkezi Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1.

3.

İnsan doğduğu andan itibaren hayatın her aşamasında paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı
içerisindedir. Hem maddi hem manevi yönden
başkalarına ihtiyaç duyar. Sevinçlerini, dertlerini,
üzüntülerini ve acılarını başkalarıyla paylaşmak
ister.

Boşluğa aşağıdaki sözlerden hangisini getirdiğimizde Ahmet’in doğru bir tevekkül anlayışına sahip
olduğu anlaşılır?
A) Ne yapalım kaderimde varmış, yapacak bir şey yok.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Alnımıza böyle yazılmış üzülmeye gerek yok.
D) Kemerimi bağlamadığım için hata bendedir.

A) Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
B) Paylaşma ve Yardımlaşmanın Çeşitleri
C) Paylaşma ve Yardımlaşmanın Şartları
D) Paylaşma ve Yardımlaşmanın Topluma Etkisi

D
AYETE’L KÜRSİ

1 Bakara suresinin 255. ayetidir.

Y



2 Kürsi Allah’ın sonsuz gücü kudreti ve hükümranlığı anlamına gelir.
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Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

2.



4 Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz
kudretini konu edinir.



B) 2

C) 3

TEVEKKÜL

Tevekkülle alakalı boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Tevekkül kadere inanmanın bir gereğidir.
B) Allah’a tevekkül eden bir insan gerçekleştirmek istediği bir iş için sadece dua eder.
C) Tevekkül etmek sorumluluktan kaçmak değildir.
D) Tevekkülün kelime anlamı güvenmek, dayanmak
anlamındadır.

Ayete’l Kürsi ile ilgili tabloda verilen bilgilerden
hangisi yanlış işaretlenmiştir?
A) 1

4.

Allah’a
güvenmektir.



3 İçinde ‘Kürsi’ kelimesi geçtiği için
bu adı almıştır.

Yaptığı kazada emniyet kemerini bağlamadığı için
arabadan fırlayıp kolu kırılan Ahmet, - - - - demiştir..

D) 4
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5.

8.

Bugünkü dersimizde insanın, seçenekler arasından birini tercih etme, karar
verme gücünü işleyeceğiz
Sizce bugünkü dersimizin konusu ne
olabilir?

Kader ne demektir?
Öğretmen

Öğretmen

Öğretmenin bu sorusuna hangi öğrencinin verdiği
cevap doğrudur?

Öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu bu soruya doğru cevap vermiştir?
A) Ahmet: – Kader
C) Kenan: – İrade

A)
İnsanın bir şeye özgürce karar vermesi
ve bu doğrultuda davranmasıdır.

B) Ali: – Rızık
D) Veysel: – Ecel

6.

İNSAN

Sorumlu olduğu
alanlar

Sorumlu olmadığı
alanlar

1. Mesleği

Doğum yeri

2. Annesi-babası

İbadetleri

3. İlmi

Göz rengi

4. Davranışları

Irkı
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Kerim

Bu tabloda hangi numaradaki ifadeler karşılıklı yer
değiştirirse sınıflandırma doğru olur?
A) 1

B) 2

C) 3

B)
Allah’ın herşeyi belli ölçü ve düzen
içinde programlamasıdır.
Hümeyra

C)
Allah’ın tarafından planlanan programın
zamanı gelince ortaya çıkmasıdır.
Yusuf

D)
Allah’a güvenmektir.
Mert

D) 4

9. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından
başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 3. ayet)
“Sizden birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip onları
satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Hadis-i şerif)

7. Allah’ın olacak olayları önceden planlayıp programlamasına - - - -, Allah’ın önceden planlayıp programladığı
bu olayların vakti geldiğinde meydana gelmesine - - - denir.

Verilen ayet ve hadis-i şerifi kendisine ilke edinen
bir kişiden aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemesi beklenmez?

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sorumluluğunda olan bir işi hakkıyla yapar.
B) Çalışkanlığı ile diğer insanlara örnek olur.
C) Çalışmadan, gayret etmeden başarılı olmanın
yollarını arar.
D) Dürüstlüğü ile insanların güvenini kazanır.

A) tevekkül-kader
B) kaza-ecel
C) kader-kaza
D) ecel-ömür
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10.

13.

BAŞLIK

Bu ayetlerden yola çıkılarak paragrafa verilebilecek
en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
B) İnsan Ömrü ve Eceli
C) Allah’a Güvenmek
D) Evrendeki Ölçü ve Düzen

11. Allah’ın sıfatlarından ve eşsiz kudretinden bahseden Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden
hangisidir?

“Isıtılan maddeler
genleşir.” ifadesi fiziksel
bir yasayı dile getirir.
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1. “Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık
kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu
görür.” (Zilzal suresi,7 ve 8. ayetler)
2. “Kim hidayet yolunu seçerse, kendi iyiliği için seçer;
kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhine sapar.
Hiçbir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez….” (İsra Suresi, 15. ayet)
3. “Biz ona iki yolu ( doğru ve eğriyi) göstermedik mi?”
(Beled Suresi, 10. ayet)
4. “Biz ona (doğru) yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da nankör.” (İnsan Suresi, 3. ayet)

EVRENDEKİ
YASALAR

A) Ayete’l Kürsi
B) Rabbena duaları
C) Tahiyyat duası
D) Salli Barik duaları

Kader ve yasalar
arasında yakın bir ilişki
vardır.

Yukarıda Evrensel yasaların bazı özellikleri verilmiştir
Panoda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olmaz?
A) Gemilerin denizde yüzmesi biyolojik bir yasadır.
B) İnsanın doğması ve büyümesi, biyolojik yasalar çerçevesinde gerçekleşir.
C) Suyun 100 derecede kaynaması fiziksel bir yasadır.
D) Gelir adaletinin dengesiz olduğu bir toplumda karmaşanın çıkması toplumsal yasalar bakımından
kaçınılmazdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrene koyduğu
fiziksel yasalara örnek gösterilemez?
A) Gemilerin denizde yüzmesi
B) Bebeğin anne karnındaki gelişim süreci
C) Suyun 100 derecede kaynaması
D) Gezegenlerin belirli bir yörüngede dönmesi

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi İslam’ın emek ve
rızk konusundaki görüşü ile doğrudan uyumlu ve
ilişkilidir?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Emeksiz yemek olmaz.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

15. Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür iradesi ile
seçtiği bir özelliğidir?
A) Göz rengi
B) Cinsiyeti
C) Milliyeti
D) Mesleği
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16. 1. “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip
geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların
sonunun nasıl olduğuna bir bakın.” (Ali İmran suresi, 137. ayet)
2. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi
karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde
yürür. Allah dilediğini yaratır.” (Nur suresi, 45. ayet)
3. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her
biri bir yörüngede yüzmektedirler.” (Enbiya suresi
33. ayet)

18.

Öğretmen

Hangi öğrenci öğretmenin sorduğu bu soruya doğru cevap vermiştir?

17.

2.

3.

A) Fiziksel Yasa

Biyolojik yasa

B) Biyolojik yasa

Toplumsal yasa Fiziksel Yasa

C) Toplumsal yasa

Biyolojik yasa

Fiziksel Yasa

D) Toplumsal yasa

Fiziksel Yasa

Biyolojik yasa

Toplumsal yasa
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Verilen ayetlerin ilgili olduğu yasa aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
1.

Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
Ancak; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.
(Rahman suresi, 26 ve 27. ayetler)
Çocuklar bu okuduğum ayetin konusu ne
olabilir?

A) Öğrenci 1: Fiziksel yasa
B) Öğrenci 2: Biyolojik yasa
C) Öğrenci 3: Kimyasal yasa
D) Öğrenci 4: Toplumsal yasa

19. Toplumsal yasalarla alakalı afiş çalışması yapacak
olan Kadir, çalışmasında aşağıdakilerden hangisini
kullanırsa doğru olmaz?
A) Adaletin olmadığı toplumlarda barış ve huzur olmaz.
B) Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk
azalır.
C) Açlık, kuraklık ve savaşlar göçlere sebep olur.
D) İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda
mutluluk artar.

20. “Hiç şüphesiz, Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)
Bu ayetteki “ölçüye” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) plana
B) düzene
C) tesadüfe
D) âhenge

Öğretmenin bu sorusuna hangi öğrencinin verdiği
cevap doğrudur?
A) Gaye: – Kaza
C) Gamze: – Tevekkül

Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri
ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur.
(En'am suresi, 141. ayet)
Bu ayet hangi yasaya örnek olarak
verilebilir?

B) Serenay: – Rızık
D) Elif: – Kıyamet

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme
kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini
kullanmayınız.
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen
kabullenmiş sayılır.
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1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

