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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.

4. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu ve içkinin sonuçları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Uyuşturucu kullanan kişilerde zamanla bilinç kaybı,
görme ve konuşma güçlüğü meydana getirir.
B) Ailede huzur bozulur.
C) Beden ve ruh sağlığını bozar.
D) Sinir sistemi zarar görür.

A) İnsanın çalışma gücünü azaltır.
B) İnsanın sinir sistemi zarar görür.
C) Kişinin aile huzuru, sosyal ve iş hayatı olumsuz etkilenir.
D) İnsanın gerginliğini azaltır ve onu mutlu eder.

2. Aşağıdakilerden hangisi insanın kötü alışkanlıklara
başlamasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Parçalanmış aile yapısı
B) Kötü arkadaş çevresi
C) Çok fazla kitap okuma alışkanlığı
D) İnternet ve televizyon bağımlılığı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Aşağıdakilerden hangisi içki ve uyuşturucunun bireysel zararlarından birisi değildir?

3. Zararlı alışkanlıklarla ilgili aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin söylediği slogan doğrudur?

5. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmaya yönelik çözüm önerilerinden
biri olamaz?
A) Aileler çocuklarına iyi örnek olmalıdır.
B) Kötü alışkanlıkların zararları hakkında bilgi edinmekten kaçınılmalıdır.
C) Kötü arkadaş çevresinden uzak durulmalıdır.
D) Boş zamanlarda kitap okunmalı ve spor yapılmalıdır.

6. Alkol kullanımının zararları ve sonuçları ile ilgili
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İçkili olarak araba kullanmak kazalara neden olabilir.
B) İçki sadece içene zarar verir.
C) İçki insanın sinir sistemini tahrip ederek kontrolünü
kaybettirir.
D) İçki ailelerin dağılmasına neden olur.

A) Ali: Alkol dertleri unutturan bir merettir.
B) Mehmet: Sigara giren vücut sağlıklı olur.
C) Ayşe: Arada bir sigara iç rahatla.
D) Nalan: Zararlı alışkanlıklardan en güzel korunma
yolu hiç başlamamaktır.
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7. “Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O
gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır,
sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir.” (Hadis-i şerif)

9. Aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisi kul hakkı
ile ilişkilendirilemez?
A) Sigara içmek
B) Kumar oynamak
C) Oruç tutmamak
D) Hırsızlık yapmak

Peygamber efendimizin bu hadisinden kul hakkı
konusunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?
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A) Üzerinde kul hakkı bulunanın sevapları gidebilir.
B) Ahirette insan kul hakkı konusunda sorgulanacaktır.
C) Kul hakkından Allah’a dua ederek kurtulabiliriz.
D) Kişi hakkına girdiği kimseyle helalleşmelidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi kumarın zararları arasında
gösterilemez?

10. Kan bağışçılarından kan alarak ihtiyacı olanlara
ulaştıran yardımlaşma ve dayanışma kurumumuz
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boşanmalara neden olur.
B) İnsanları kolay yoldan para kazanmaya sevk eder.
C) Zenginleşmeyi ve malın çoğalmasını sağlar.
D) Psikolojik bunalımlara ve çöküntülere neden olur.

A) Yeşilay
B) Kızılay
C) Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Milli Eğitim Vakfı
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11. Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi bir kişide
bulunan bir özellik olamaz?

14. Hendek savaşından önce İranlı bir sahabe olan
Selman-ı Fârisi, Peygamber Efendimize Medine şehrinin daha etkili savunulabilmesi için şehrin etrafına hendekler kazılmasının daha uygun olacağını teklif etmiş,
Peygamber Efendimiz de bu teklifi olumlu karşılayarak
hendek kazılmasına karar vermiştir. Bu savaşın adının
Hendek olması da bu olay ile ilgilidir.

A) Hoşgörlü olmak
B) Bağnaz olmak
C) İnatçı olmak
D) İletişime kapalı olmak

Bu metinde anlatılan olay Hz. Muhammed’in aşağıda verilen hangi yönüne delil olarak gösterilebilir?

12. Kur’an-ı Kerim’de kıssası, kıssaların en güzeli olarak ifade edilen ve kardeşlerinin kıskançlığı sebebiyle birçok sıkıntı çeken peygamber aşağıda ismi
verilen peygamberlerden hangisidir?
A) Hz. Yakup
B) Hz. Yunus
C) Hz. Yusuf
D) Hz. Süleyman
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A) Hz. Muhammed cesaretli idi.
B) Hz. Muhammed merhametli idi.
C) Hz. Muhammed başkalarının görüşlerine değer verirdi.
D) Hz. Muhammed kararlı idi.

15. Bir gün bir Yahudi cenazesi Hz. Muhammed ve arkadaşlarının oturup sohbet ettiği yerden geçerken Hz.
Muhammed ayağa kalkarak cenazenin geçişini beklemiştir. Cenazenin bir Yahudi’ye ait olduğu kendisine
söylendiğinde ise,
-Yahudi de olsa insan değil mi? cevabını vermiştir.
Peygamber Efendimizin bu tavrı onun aşağıda verilen hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Hz. Muhammed hoşgörülü idi.
B) Hz. Muhammed insanlara değer verirdi.
C) Hz. Muhammed merhametli ve adaletli idi.
D) Hz. Muhammed güvenilir ve dürüsttü.

16. Aşağıdakilerden hangisi hem hac hem de umre ibadeti için olması gereken bir şart değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in onayladığı bilgi edinme yollarından biridir?

A) Hac ve umre için ihrama girmek gerekir.
B) Hac ve umre Ramazan ayında yapılması gerekir.
C) Hac ve umre ibadeti esnasında Kabe çevresinde
tavaf yapılmalıdır.
D) Hac ve umre Mekke şehrinde yapılmalıdır.

A) Rüyalar
B) Efsaneler
C) Kehanetler
D) Duyular
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17. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olarak kesilemez?

19. İnsanları diğer varlıklardan ayıran en önemli iki
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

18. Kurban Bayram’ından bir gün önce Mekke’deki
Arafat Dağında toplanan Müslümanlar Hac ibadetinin aşağıdaki gereklerinden hangisini yerine getirirler?

A) Akıl ve irade
B) Konuşma ve yürüme
C) Yeme ve içme
D) Üzülme ve sevinme
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A) Sığır
B) Deve
C) Koyun
D) Hindi

A) İhram
B) Vakfe
C) Şeytan taşlama
D) Tavaf

20. Alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yapıp sakat kalan ve yaptığı bu kazadan dolayı kaderine
kızan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yanlış anlamıştır?
A) Tevekkül
B) Âhiret
C) İbadet
D) Rızık

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.

