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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

• 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.
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1.  Canlılar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. 
Bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. 
Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit kullanıp 
oksijen üretir.
Verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Her canlı yaratılış amacına uygun özelliklere sahip-
tir.

B) Bazı canlıların oksijen ihtiyacı üretilen oksijenden 
daha fazladır.

C) Canlılar arasında bir düzen vardır.
D) Bazı canlılar bir başka canlının ihtiyacını giderir.

2.  “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. 
Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde eder. (Allah’ın 
koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah 
yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.” (Rahmân suresi, 5-8. ayetler)
Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah, evrendeki dengenin korunmasını istemekte-
dir.

B) Güneş ve Ay’ın hassas dengeleri vardır.
C) Yıldızların hareket edecekleri ölçüleri koyan Allah’tır.
D) Allah, evreni belli bir ölçüye göre yaratmıştır.

3.  Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisin-
de programlamasına kader denir.
Buna göre yağmur ile ilgili verilen durumlardan 
hangisi kadere örnek oluşturur?

A) Belirli bir yere yağması
B) Belirli bir zamanda yağması
C) Belirli bir miktarda yağması
D) Yağması için belirli şartların oluşması

4.   • “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet) 

• “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. 
Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ 
suresi, 33. ayet)“Onlar ayaktayken, otururken ve 
yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve 
yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu 
boş yere yaratmadın…”(derler.) (Âli-İmran suresi, 
191. ayet)

• “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…”  
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Varlıklar arasında bir uyum ve düzen vardır.
B) Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir.
C) Varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğunu 

ortaya koyar.
D) Her varlığın bir yaratılış amacı vardır.

5.  Çiçekli bir bitkinin çiçeğini açması için sıcaklık, ışık, 
mineraller ve su gibi çevresel faktörlerin uygun mik-
tarlarda olması gerekir. Bu şartlar bir araya geldiğinde 
bitkinin taç yaprakları açılır. 
Buna göre çiçeğin açılması olayı aşağıdaki kav-
ramlardan hangisine örnek olur?

A) Kaza    B) Ölçü     C) Kader      D) Plân
 

6.  Mantarların gelişebilmesi için uygun nem, sıcaklık 
gereklidir. Bu koşullar sağlandığında mantarlar hızla 
çoğalırlar.
Mantarın oluşumu ile ilgili verilen bu bilgiler aşağı-
daki yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A) Fiziksel  B) Kimyasal
C) Biyolojik  D) Toplumsal
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7.  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili 
değildir?

A) Toplumsal bozulma ve çöküntü toplumun tümünü 
etkiler.

B) İnsanlar gibi toplumların da bir ömrü vardır.
C) Kuraklık sonucu insanlar yaşanabilir yerlere göç 

ederler.
D) Sağlık hizmetlerinin olmadığı yerlerde anne ve ço-

cuk ölümleri çok olur.

8.  Gece ve gündüz dünyanın kendi ekseni etrafında dön-
mesiyle oluşur. Dünya kendi çevresindeki hareketini 
23 saat, 56 dakika, 4 saniyede tamamlar. Dünyanın bu 
günlük hareketine bağlı olarak gece ve gündüz oluşur. 
Gece ve gündüzün oluşumu ile ilgili verilen bu bil-
giler aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A) Fiziksel   B) Kimyasal   C) Biyolojik  D) Toplumsal

9.  Allah, toplumsal olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişki-
sini gösteren yasalar koymuştur.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi toplumsal 
yasalarla ilgili değildir?

A) “…Sen Allah’ın yasasında (sünnetullahta) hiçbir de-
ğişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın yasasında asla bir 
sapma da göremezsin.” (Fâtır suresi, 43. ayet)

B) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız hak-
sızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” 
(Enfâl suresi, 25. ayet)

C) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”  
(Fâtır suresi, 44. ayet)

D) “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve 
hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır…” 
(Yunus suresi, 5. ayet) 

10.  “O gün Rabbin onları ve Allah’tan başka taptıkları şey-
leri toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, 
yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar: ‘Haşa; Seni 
bırakıp başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat 
Sen onlara ve babalarına nimetler verdin de sonunda 
seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir millet ol-
dular’ derler.” (Furkan suresi, 17. ve 18. ayetler)
Bu ayetlerde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) İnsanın, Allah’tan başkasına taptığı şeyler kendisini 
saptırır.

B) İnsan, tercihlerini özgür iradesi ile gerçekleştirdiği 
için yaptıklarından sorumludur.

C) Allah, insanın ne yaşayacağını bildiği için iradesi 
özgür değildir.

D) Şeytan, insanın iradesini etkisi altına alığı için so-
rumluluğun yarısı şeytana aittir.

11.  Allah, insana seçme ve seçtiğin yapma gücü vermiştir. 
İnsan, aklı ile iyiyi kötüden ayırt eder; iradesi ile de 
herhangi bir iş yapmaya ya da yapmamaya serbestçe 
karar verir. İnsanın seçme ve seçtiğini yapma gücünün 
olması onun kaderidir. 
Buna göre aşağıda verilen ayetlerden hangisi insa-
nın özgür iradesi ile ilgili değildir?

A) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbi-
rinden ayrılmıştır...” (Bakara suresi, 256. ayet)

B) “… Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürü-
ne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte 
Rabbiniz olan Allah budur. …”  
(Yunus suresi, 5. ayet)

C) “… Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan 
veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da on-
dan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” 
(Ali İmran suresi, 145. ayet)

D) “Ayetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğ-
ruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. … Dilediğinizi 
yapın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görmek-
tedir.” (Fussilet suresi, 40. ayet) 
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12.  “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalış-
ması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı 
kendisine tastamam verilecektir.”  
(Necm suresi, 39-41. ayet)

Bu ayeti kendisine ilke edinen bir kişinin aşağıda-
kilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çalışarak kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak

B) Yardıma muhtaç insanlara yardımcı olmaya gayret 
etmek

C) Zamanının az bir kısmını çalışmaya ayırmak
D) Karşısına çıkan zorlukları aşmak için çaba harca-

mak

13.  1. İslam dini, insanın her alanda çaba göstermesini 
istemiştir. 
2. İslam’da, emeğe dayanmayan kazançlar haram sa-
yılmıştır 
3. İnsan, çalışmalı ve rızkını helal yoldan temin etme-
lidir. 
4. Her varlığın rızkını veren Allah, çalışmasak da bizleri 
rızıklandırır.

Yukarıda verilenlerden hangisi İslam’ın emek ve 
rızık ilkelerine uygun bir yargı değildir?

A) 1.             B) 2.        C) 3.  D) 4. 

14.  1.  “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürü-
leceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet) 
2. “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye 
kadar hareketlerini sürdürür…” (Fâtır suresi, 13. ayet) 
3. “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir 
ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…”  
(En’âm suresi, 2. ayet) 
4. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli 
bir süreye göre yazılmıştır...”  
(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
Verilen ayetlere göre aşağıdaki değerlendirmeler-
den yanlış olanı hangisidir?

A) Canlıların dışındaki varlıklar için bir son yoktur.
B) Her canlının ne zaman öleceğini Allah takdir etmiş-

tir.
C) Her kişinin ömrünün bir süresi vardır.
D) İnsanlar, ölümden sonra Allah’ın huzuruna gidecek-

lerdir.

15.  • “…Kim Allah (yasakların)’tan sakınırsa (Allah) ona bir 
çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklan-
dırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…” (Talâk 
suresi, 2-3. ayetler) 
• “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için 
büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” (Sebe 
suresi, 4. ayet) 
• “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” 
(Furkân suresi, 58. ayet)
Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi 
İslam’ın tevekkül anlayışına aykırıdır?

A) İnsan, ahlaki olarak doğru davranırsa Allah ödülünü 
verecektir.

B) Tevekkül yalnızca Allah’a yapılmalıdır.
C) Allah’a tam güvenince fazla çalışmaya gerek yoktur.
D) Yalnız Allah’a güvenmek insanın ümidini canlı tutar.
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16.  “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan. 
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
(Mehmet Akif ERSOY)
Verilen şiirde Mehmet Akif Ersoy’un asıl eleştirdiği 
durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların Allah’a güvenmeleri
B) Atalarımızın yaptıklarının anlaşılmaması
C) Atlarımızın çalışmadıklarının zannedilmesi
D) İnsanların, tevekkülü pasiflik olarak anlamaları

17.  • “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleri-
niz yüzündendir.“  
(Şura suresi, 30. ayet) 
• “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük 
yaparsa, kendi aleyhinedir.”  
(Fussilet suresi, 46. ayet) 
• “…Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye 
kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. … ”   
(Ra’d suresi, 11. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin 
mesajları ile uyumlu değildir? 

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına. 
C) Vermeyince Mabut neylesin Mahmut. 
D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

18.  Toplumda yaygın olan aşağıdaki ifadelerden hangi-
si İslam’ın kader anlayışına uygundur?

A) Kader utansın.
B) Kader mahkûmuyum.
C) Emeksiz yemek olmaz.
D) Alın yazım böyleymiş?

19.  1.Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum, 
2. lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, 
3. men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, 
4. ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’e 
5. vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, 
6. ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azim. 
7. lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, 
8. ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
“Ayete’l-Kürsi” nin okunuş sırası aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.
B) 8.-6.-7.-4.-5.-2.-3.-1.
C) 3.-1.-2.-5.-4.-6.-8.-7.
D) 1.-7.-2.-3.-8.-4.-5.-6.

20.  Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet, Allah’ın yüce 
sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.
Hakkında bilgi verilen Kur’an bölümü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ayete’l-Kürsi  
B) Felak suresi
C) Nass suresi  
D) Fatiha suresi

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

 1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

 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 geçi-

niz. 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 bu-

lundurunuz.

 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.


