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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 Merkezi Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Öğretmen öğrencilerinden sadece Alevi-Bektaşi geleneğine ait olan kurban çeşitlerini saymalarını istemiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanda olması gereken özelliklerden değildir?
A) Laf götürüp getirir.
B) Her sözü doğrudur.
C) Özü sözü birdir.
D) Hakkı gözetir.

Öğretmenin bu sorusuna aşağıdaki öğrencilerden
hangisi yanlış cevap vermiştir?

2. Yemek sırasında Peygamberimizin kurumuş, bozulmuş
hurmaları elinde biriktirdiğini gören bir kişi “Verin, onları
ben yiyeyim.” deyince O (s.a.v.) “Ben kendim için hoş
görmediğim bir şeyi sizin için asla istemem.” demiştir.
Anlatılan olayda Peygamber Efendimizin aşağıdaki
hangi özelliği daha çok ön plana çıkmaktadır?
A) Güvenilir olması
B) Hoşgörülü olması
C) Dürüst olması
D) İnsanlara değer vermesi
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A) Ahmet: Muhasiplik Kurbanı
B) Mehmet: Dar Kurbanı
C) Selim: Akika Kurbanı
D) Ömer: Muharrem Ayında Kesilen Şükür Kurbanı

5. Hz.Zeyd, Mute Savaşı’nda şehit olmuştu. Zeyd’in şehadet haberi Medine’ye ulaştığında Peygamberimiz
Zeyd’in evine gitti. Manzara hazindi. Peygamberimiz çok
duygulandı. Zeyd’in küçük kızı çok ağlıyordu. Küçük kız,
Peygamberimizi görünce ona koştu. Dizlerine sarılarak
daha fazla ağlamaya başladı. Peygamberimiz küçük kızı
kucağına aldı. Rahmetin yansıması gözlerinden, şefkat
yaşları dökülmeye başladı.
Bu olay peygamberimizin hangi özelliğine örnek
olarak verilebilir?
A) Güvenilir olmasına
B) Merhametli olmasına
C) Affedici olmasına
D) Hoşgörülü olmasına

6. Bir dilenci Hz. Peygamber’den (sav) yardım istedi. Allah
resulü: “Şu ipi al, dağdan odun topla, şehre getir ve sat
dedikten sonra şöyle devam etti: Sizden birinizin ipini
alıp dağa gitmesi ve arkasına odun yüklenip getirerek
onu satması ve Allah’ın bu suretle o kimsenin onurunu
koruması, istediği verilse de halktan dilenmesinden
daha hayırlıdır.”

3. Peygamber Efendimizin arkadaşlarından birisi “Ey
Allah’ın Resûlü! Hangi Müslüman daha üstündür? diye
sordu. Peygamber Efendimiz de bu soruya; “Dilinden
ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse” cevabını verdi. (Buhârî, Îmân 4, 5)
Peygamber Efendimiz vermiş olduğu bu cevap ile
aşağıdaki özelliklerden hangisine öncelikle dikkat
çekmektedir?

Peygamber Efendimizin yaşadığı bu olaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Merhametli olmak
B) Sabırlı olmak
C) Danışarak iş yapmak
D) Güvenilir olmak

A) Doğruluğun önemi
B) İbadetin önemi
C) Kulluğun önemi
D) Çalışmanın önemi
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7. Aşağıdaki yargılardan hangisi Peygamber
Efendimiz ile ilgili olarak söylenemez?

10. Bedir Savaşında ashaptan Hubab isimli zat,
Müslümanların mevzilendiği yeri beğenmemişti.
Peygamber efendimize gelerek: Ey Allah’ın elçisi, buraya Allah’ın emriyle mi indin yoksa bir savaş taktiğiyle
mi? diye sordu. Peygamberimiz: Savaş taktiğiyle deyince, Hubab: Ey Allah’ın elçisi, Bedir köyünün en sonundaki kuyu etrafında mevzi alalım. Böylece putperestleri
susuz bırakmış oluruz, dedi. Peygamberimiz onun bu
teklifini beğendi ve hemen harekete geçtiler.

A) İlme önem verirdi.
B) İbadete önem verirdi.
C) Mal biriktirmeye önem verirdi.
D) Kur’an okumaya önem verirdi.

8. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin
ilme ve bilgiye verdiği önem ile ilgili hadislerden
biri değildir?
A) İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah’ın yolundadır.
B) Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin
yolunu kolaylaştırır.
C) Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.
D) Ameller niyetlere göre değerlendirilir.
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Peygamber Efendimizin yaşadığı bu olayın ana fikri
ile örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

9. “Peygamber Efendimiz danışarak iş yapardı ve başkalarının görüşlerine değer verirdi.”
Hz Muhammed’in (s.a.v) bu davranışını örnek alan
bir insanda aşağıdaki davranışlardan hangisinin
görülmesi beklenemez?
A) Ortak hareket etme fikri ile hareket eder.
B) Hoşgörülü bir yaklaşım ile karşısındaki insanların
görüşlerine saygılı olur.
C) Karşısındaki insana değer verdiğini söz ve davranışları ile gösterir.
D) Fikrini her ortam ve durumda karşısındakilere kabul
ettirmeye çalışır.

2

A) “….Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma
dile ve iş konusunda onlarla istişare et. Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah,
tevekkül edenleri sever.” (Ali İmran Suresi, 159)
B) “Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun
gücüne giden, size pek düşkün, mü’minlere şefkatli
ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” (Tevbe Suresi,
128)
C) “Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter.
O’ndan başka İlah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim
ve büyük arşın Rabbi O’dur.” (Tevbe Suresi, 129)
D) “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde
ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Tevbe Suresi, 72)

11. Kendisiyle alay eden toplumunun eziyet ve işkenceleri
karşısında, “Rabbim! Ben gerçekten yenildim artık. Ne
olur bana yardım et!” (Kamer, 10.) diye yalvaran Hz.
Nuh’a (a.s.) benzer bir şekilde Peygamber Efendimiz de
içinde bulunduğu çaresizlik hâlini Rabbine arz etmişti.
Ancak Hz. Nuh (a.s.), duasının devamında: “Rabbim!
Şu inkârcılardan bir tek kişiyi bile yeryüzünde bırakma,
onların tümünü helak et.” (Nûh, 26.) demişti. Peygamber
Efendimiz, farklı bir tavır göstererek, kendisini taşlayan
toplumunun helak edilmesini istememişti. Çünkü Hz.
Muhammed (s.a.v) - - - -

14. Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar.
Kabile üyeleri, bu kadını affetmesi için Hz. Peygamberle
kimin konuşabileceğini araştırır. Fakat bu konuyu
Peygamberimize söylemeye kimse cesaret edemez.
Sonunda Üsme b. Zeyd, Hz. Peygamberden kadını
affetmesini ister. Bunun üzerine Rasül-i Ekrem şunları söyler: “İsrailoğulları, aralarından mevki ve makam
sahibi kişiler hırsızlık yaparsa onlara dokunmazlardı.
Ama zayıf ve kimsesiz kişiler hırsızlık yaptığında onları
cezalandırırlardı. Eğer hırsızlık yapan bu kadın Mahzum
oğullarından değil de kendi kızım Fatıma bile olsaydı,
onu da cezalandırırdım.”

Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

12. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırır ve “Allah’ım, ümmetimi koru, ümmetime acı!” diyerek dua ederdi.
Peygamberimizin bu şekilde dua etmesi onun hangi özelliğine işaret etmektedir?
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A) İlme çok önem verirdi.
B) İstişareye çok önem verirdi.
C) Güvenilir bir insandı.
D) Âlemlere rahmet olarak gönderilmişti.

Bu hadise en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A) İnsanlık için bir uyarıcı olduğuna
B) İnsanlık için rahmet olduğuna
C) Kur’an-ı Kerim’i açıklayıcı olduğuna
D) İnsanlık için müjdeleyici olduğuna

A) Peygamberimizin cesareti
B) Peygamberimizin kararlılığı
C) Peygamberimizin adaleti
D) Peygamberimizin merhameti

15. Aşağıdakilerden hangisi taassubun zararlarında
biri değildir?
A) Kişiyi araştırma yapmaktan ve kendini geliştirmekten uzaklaştırır.
B) Farklı inanç ve görüşlere tahammülsüzlük doğurur.
C) İlerlemeye ve yenilikleri kabullenmeye engeldir.
D) İnsanlar arasında sevgi hoşgörü ortamını doğurur.

13. Hz. Enes (r.a.)’den şu sözler nakledilmişti: “Bizler seyahat esnasında bir yerde konakladığımızda, develerimizin üzerindeki ağırlıkları indirmeden ne namaz kılar ne
de yemek yerdik!...”
Bu olayda Hz. Enes ve arkadaşları, Hz. Muhammed’in
(s.a.v) hangi özelliğini örnek almıştır?
A) Hoşgörülü oluşunu
B) Cesaretli oluşunu
C) Hayvan sevgisini
D) İbadete düşkünlüğünü
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16. “Kur’an, insanın aklını kullanarak düşünmesini, araştırmasını ve doğru bilgiye ulaşmasını ister.”

18. “Hz. Peygamber müşrikleri İslam’a davet ettiğinde onlar İslam’ın yanlış-eksik yönleri olduğunu söyleyerek
değil, biz atalarımızdan böyle gördük diyerek karşı
çıkıyorlardı.

Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam ederse anlatım bütünlüğü sağlanmış olur?

Müşriklerin bu tavrı onların en çok aşağıdaki hangi
özelliklerinin sonucudur?
A) Cahiliye
B) İnatçılık
C) Bilgisizlik
D) Taassup
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A) Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile
gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için
gerçekten ayetler vardır. (Ali İmran Suresi, 190)
B) Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki
Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman
dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar
da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman
etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.
(Bakara Suresi, 186)
C) Şüphesiz, yerde ve gökte Allah›a hiçbir şey gizli
kalmaz. (Ali İmran Suresi, 5)
D) Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah’ındır. Allah,
her şeyi kuşatandır. (Nisa Suresi, 126)

17. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre bilgi edinme
yollarından biri değildir?

19. • Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.
• Yakup peygamberin 12 oğlundan biridir.
• Hayat hikâyesi Kıssaların en güzeli olarak Kur’an’da
geçmektedir.
• Dürüstlüğü ve ahlakı ile Mısır’a sultan olmuştur.
Verilen bu bilgilerin kendisine ait olduğu peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Yahya
B) Hz. Musa
C) Hz. Yusuf
D) Hz. Davut

20. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin “Bizi
aldatan bizden değildir.” hadisini benimsemiş bir
meslek sahibinin özelliği olamaz?

A) Akıl
B) Duyular
C) Vahiy
D) Rüya

A) İmalatçı imal ettiği ürünü o günkü standartlara göre
en kaliteli şekilde yapar.
B) Müteahhit inşa ettiği binayı en sağlam şekilde yapar.
C) Tüccar malını satarken abartarak anlatır.
D) Pazarcı ölçü ve tartıyı tam yapar.

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.

