
1. İnsanın	biri	maddi	diğeri	de	manevi	olmak	üzere	iki	
yönü	vardır.	Maddi	yönüyle	yeme,	içme	ve	giyinmeye;	
manevi	yönüyle	de	inanmaya	ihtiyacı	vardır.	İnsanda	
yeme,	içme	ve	barınma	gibi	biyolojik	ihtiyaçlar	nasıl	
doğuştan	geliyorsa	din	duygusu	da	doğuştandır.

 Verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

	 A)	 İnsan	sadece	maddi	yönü	olan	bir	canlı	mıdır?
	 B)	 Dinin	insana	yüklediği	sorumluluklar	nelerdir?
	 C)	 İnsanın	inanmaya	ihtiyacı	var	mıdır?
	 D)	 Din	duygusu	insanın	yaratılışından	gelen	bir	duy-

gu	mudur?

2. 

 I.	 Dinin	 toplumların	 gelişmesine	 ve	 sağlıklı	 bir	
toplum	oluşmasına	faydaları	var	mıdır?

	 II.	 Teknolojik	gelişmelerle	birlikte	artık	insanlar	dine	
ilgi	duymamakta	mıdır?

	 III.	 Dinin	insanın	hayatını	anlamlandırmasına	katkısı	
var	mıdır?

	 IV.	Din,	 tarihin	 bütün	 dönemlerinde	 her	 toplumda	
görülen	evrensel	bir	kurum	mudur?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

	 A)	I.		 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.

3.  Dinin hedefleri arasında; 
	 I-	 İnsanları	 iyiye,	 güzele	 yönlendirip,	 onları	

kötülüklerden	sakındırmak
	 II-	 İnsanın	 erdemli	 ve	 ahlaklı	 bir	 birey	 olmasını	

sağlamak
	 III-	 İnsana	 bu	 dünyadaki	 bulunuş	 amacını	 bildirip	

ona	yol	göstermek

 ifadelerinden hangileri olduğu söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II	 	 D)	I,	II	ve	III

4. 

 

Dinin gayesi kişiye dünya ve ahiret saadeti 
kazandırmaktır.

Din sayesinde herkes 
aynı kaderi yaşamakta-
dır.

Din insanın yardımse-
ver biri olmasını 
sağlar.

D Y

D Y D Y

 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış 
olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır? 

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	
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5.	 Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 Öğretmeni	 Ömer	 Bey	
8/C	 sınıfında	 ders	 anlatmaktadır:	 “Arkadaşlar!	
İnsanın	maddi	ve	manevi	iki	yönü	vardır	ve	bunların	
herhangi	 birinin	 eksikliği	 insanda	 sıkıntılara	 sebep	
olmaktadır.”

	 Ömer	 Bey	 bu	 ifadeleri	 dile	 getirdikten	 sonra	
öğrencilerinden	“İnsanın	manevi	ihtiyaçlarına”	örnek	
vermelerini	 istemiştir.	 Öğrenciler	 şu	 örnekleri	
vermiştir:	

 Semanur:	“Uyuma”

 Gülistan:	“İnanma”

 Gülbahar:	“Yeme”

 Nisanur:	“Giyinme”

 Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu 
soruyla ilgili doğru örnek vermiştir?

	 A)	Semanur	 	 B)	Gülistan

	 C)	Gülbahar		 D)	Nisanur

6.	 Öğretmenin	 sorduğu	 soruya,	 8/A	 sınıfı	 öğrencisi	
Ertuğrul	aşağıdaki	cevapları	vermiştir:

	 -	Zorlu	dünya	yaşamında	insana	yol	gösterir.
	 -	İnsanın	ahlakının	güzelleşmesine	katkı	sağlar.
	 -	Maddi	 ve	manevi	 her	 türlü	 sıkıntıya	 karşı	 insanın	

direncini	arttırır.

 Buna göre öğretmen, Ertuğrul’a hangi soruyu 
sormuş olabilir?

	 A)	 Din	insana	zaman	bilinci	kazandırır	mı?
	 B)	 Din	insanı	kötü	alışkanlıklardan	korur	mu?
	 C)	 Din	insana	sorumluluk	duygusu	kazandırır	mı?
	 D)	 Dinin	insana	kazandırdıkları	nelerdir?

7. 
Arkadaşlar! “İslam dininin temel 
inanç esaslarını sayabilir misiniz?”

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenci-lerden 
hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) B)

C) D)

Tevhid inancı Ahirete iman
etmek

Namaz kılmak Kadere iman 
etmek

8.	 İnanma,	 insanın	 yaratılışından	 gelen	 bir	 duy-
gusudur.	 İslam’a	 göre	 Allah,	 insanları	 yaratıcısını	
bilip	 tanıyacak	 kabiliyette	 yaratmıştır.	 Kur’an-ı	
Kerim’de	bu	durum	şöyle	ifade	edilmiştir:	“Sen	yüzü-
nü	hanif	olarak	dine,	Allah	insanları	hangi	fıtrat	üzere	
yaratmış	ise	ona	çevir.	Allah’ın	yaratışında	değişme	
yoktur.	 İşte	 dosdoğru	 din	 budur;	 fakat	 insanların	
çoğu	bilmezler.”Ayetten	de	anlaşıldığı	 üzere	 insan-
lar,	herhangi	bir	dine	inanmaya,	bir	inancı	benimse-
meye	yatkın	olarak	yaratılmışlardır.

 Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Tarihin	her	döneminde	dinin	görüldüğü
	 B)	 Din	duygusunun	insana	doğuştan	verildiği
	 C)	 Din	ve	özgür	irade	ilişkisi
	 D)	 Dinin	toplumsal	işlevleri
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1.

 

 İnsan	sürekli	bir	anlam	arayışında	olup	hayatı	sorgu-
lamaktadır.	Kendi	kendine,	“Ben	kimim?	Niçin	yara-
tıldım?	 Nereye	 gideceğim?	 Bu	 hayattaki	 vazifem	
nedir?	 İyilik	 nedir?	 Doğru	 nedir?	 Güzel	 nedir?	 Bu	
dünyanın	sonu	ne	olacak?”	gibi	sorular	sorar.	Aklın	
ve	bilimin	yeterince	cevap	bulamadığı	bu	önemli	so-
rulara,	 cevap	 bulmaya	 yardım	 eden	 ve	 insana	 en	
doğru	cevabı	veren	din	olmuştur.

 Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

	 A)	 Din	 maddi	 ve	 manevi	 her	 türlü	 sıkıntıya	 karşı	
insana	direnç	verir.

	 B)	 İnsan	inanmaya	ihtiyacı	olan	bir	varlıktır.
	 C)	 Din	insanı	faydalı	işler	yapmaya	yönlendirir.
	 D)	 Din	 insanın	 hayatı	 anlamlandırmasına	 katkıda	

bulunur.

2. Öğretmen: “Batuhan,	İnsanı	diğer	canlılardan	ayıran	
en	büyük	özelliği	nedir?”

 Batuhan: ?

 8. sınıf öğrencisi Batuhan, öğretmenin sorduğu 
soruya aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru 
bir cevap vermiş olur?

	 A)	 İki	ayağı	üzerinde	durabilmesi
	 B)	 Rızkının	olması
	 C)	 İradesi	olup	düşünebilmesi

	 D)	 Ecelinin	olması

3.
Din, insanın maddi 
ve manevi her türlü 
sıkıntısına karşı 
ona dayanma 
gücü verir.

Din, insanın iyi 
insan olmasına ve 
faydalı işler yapma-
sına katkı sağlar.

Yusuf Meryem

 8. sınıf öğrencileri Yusuf ve Meryem’in “Din, birey 
ve toplum” konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

Yusuf Meryem

A) Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır

C) Yanlıştır Yanlıştır

D) Yanlıştır Doğrudur

4.	 ✰	İnsanın	 ahlakını	 güzelleştirmesine	 katkı	 sağla-
ması

 ➭	 İnsana	iradesini	sınırsız	kullanma	özgürlüğü	ver-
mesi

 ✤	 “İnsana	hayatta	rehberlik	yapması

 ▲ Başına	gelen	sıkıntılarda	ona	 teselli	kaynağı	ol-
ması

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi dine 
inanmanın insana faydaları arasında gösterile-
mez? 

	 A)	✰	 	 B)	➭
	 C)	✤	 	 D)	▲
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5. (A)	“Dinin	amacı	iyiliği	ve	güzelliği	yaymak,	kötülükleri	
engellemek	 ve	 insanı	 yücelterek	 mükemmel	 hâle	
getirmektir.”

 (B)	 “Din	 insanın	 dünyada	 daha	 konforlu	 bir	 hayat	
yaşamasını	hedefler.”

 (C)	 “Din,	 insan	yaşamını	 tamamıyla	etkiler	ve	onun	
hayatına	yön	verir.”

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan 
değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.
	 II.	 (A)	yanlıştır,	(B)	doğrudur.
	 III.	 (C)	doğrudur.
	 IV.	Sadece	(C)	doğrudur.

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	IV

6.	 Ruhumuz	ve	bedenimiz	bize	Allah’ın	bir	emanetidir.	
Yüce	 Rabbimiz	 bizden	 bedenimizin	 sağlığını	
korumamızı	 istediği	 gibi,	 ruhumuzu	 da	 iyiliklerle	
besleyip	kötülüklerden	korumamızı	istemektedir.	Bu	
da	 ancak	 din	 ile	 mümkündür.	 İnsan	 ruhunun	
ihtiyaçlarını	karşılamak	üzere	Yüce	Allah	İslam	dinini	
göndermiştir.	 İnsanın	 inanma	 ihtiyacı	 fıtridir.	Maddi	
hayatımızı	 devam	 ettirebilmek	 için	 yeme,	 içmeye	
ihtiyacımız	 olduğu	 gibi	 manevi	 hayatımızı	 devam	
ettirebilmek	için	de	inanma	ve	ibadet	etme	ihtiyacımız	
bulunmaktadır.

 Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

	 A)	 İnsan	beden	ve	ruh	sağlığını	korumalıdır.
	 B)	 İnsan	ruhunun	ihtiyaçlarını	din	sayesinde	karşılar.
	 C)	 İnsanda	belli	bir	 inancı	benimseme	de	çevrenin	

etkisi	büyüktür.
	 D)	 İnsanın	 ruhi	 ihtiyaçlarını	 karşılayabilmesi	 için	

inanmaya	ve	ibadet	etmeye	ihtiyacı	vardır.

7.	 (….)	 Dinin	 gayesi	 kişiye	 dünya	 ve	 ahiret	 saadeti	
kazandırmaktır.

	 (….)	Müslüman,	Kur’an-ı	Kerim’i	okuyup,	anlayarak	
onunla	hayatına	yön	vermelidir.

	 (….)	 Din	 insanı	 toplumdan	 uzaklaştırarak	 sürekli	
ibadet	etmesini	ister.

	 Yukarıda	 “din,	 birey	 ve	 toplum”	 konusuyla	 ilgili	
verilen	bilgilerden	doğru	olanların	yanına	‘’D’’	yanlış	
olanların	yanına	ise	‘’Y’’	işareti	konulacaktır.

 Buna göre  doğru işaret leme s ı ras ıy la 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

	 A)	D-D-Y	 	 B)	D-Y-Y

	 C)	D-Y-D	 	 D)	Y-D-D

8. 
Din, insanlara zorlu dünya yaşamında 

rehberlik etmektedir.

Din, insanı bencillikten kurtarıp, iyiliksever 

biri olmasına katkı sağlar.

	 Yukarıdaki	tabloda	“din,	birey	ve	toplum”	konusuyla	
ilgili	bazı	bilgiler	verilmiştir.

	 Bu	 bilgilerden	 doğru	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	
‘’✓’’	 yanlış	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	 ‘’X’’	 işareti	
konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sırasıyla 
hangi seçenekte verilmiştir?

A)  
 
  
 
 

 
 

B)  

 

X

       C)  

X  
 

 

D)  

X

X
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1. 

“Dinimizin korumayı esas aldığı 
temel değerler nelerdir?”

 

 Öğretmenin sorduğu soruya aşağıda verilen 
öğrenci cevaplarından hangisi yanlıştır?

	 A)Can	 	 B)Mal

	 C)Doğa	 	 D)Akıl

2. 

Allah’ın insana verdiği ve onu diğer canlılar-

dan ayıran en önemli nimettir. Aynı zamanda, 

değer üretme kabiliyetinin yanında ilahi 

sorumlulukların da ilk şartıdır. Bundan dolayı 

İslam dini, bunu korumada birtakım tedbirler 

almıştır.

 Onur Öğretmen:	Arkadaşlar!	 “Tahtada,	dinin	koru-
mayı	esas	aldığı	temel	değerlerden	hangisinden	söz	
edilmektedir?

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur 
Bey’in sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Mal	 	 B)	Can

	 C)	Nesil	 	 D)	Akıl

3.	 Sibel	Öğretmen	8/B	sınıfında	ders	anlatmaktadır:	
	 “İslam’da	 zina	 büyük	 günahlardan	 biridir.	 Zina,	

insanları	 ahlaksızlığa	 sevk	 eder	 ve	 kul	 hakkına	
sebep	olur.	İslam	dininde	nikâh	meşru	ve	helal,	zina	
ise	haram	kılınmıştır.

	 Sibel	Hanım	bu	ifadeleri	dile	getirdikten	sonra	öğren-
cilerine	 şu	 soruyu	 sormuştur:	 “Arkadaşlar,	 İslam’ın	
zinayı	 yasaklaması	 dinin	 korunmasını	 emrettiği	 de-
ğerlerden	 hangisine	 zarar	 vermesinden	 kaynaklan-
maktadır?”

 Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

       A)

B)

C)

D)

Mala

Nesle

Doğaya

Akla

,

4.

“Hepiniz Âdem’in neslindensiniz. Âdem 
de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap 
olmayanlar üzerinde veya Arap olmaya-
nın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu 
üstünlük ancak Allah’tan korkmakla 
(takva ile) olur.”

 Verilen hadis-i şerifte vurgulanmak istenen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Eşitlik	 	 B)	Bağımsızlık

	 C)	İrade	 	 D)	Akıl
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5.

 

İnsanın sorumlu olmasının temel şartı 
akıllı olmasıdır.

Akıl sayesinde insan 
bütün bilgilere ulaşabilir.

Aklını kullanmasıyla 
insan diğer canlılardan 
ayrılır.

D Y

D Y D Y

 Yukarıdaki şemada “akıl” ile ilgili cümlelerin doğru 
veya yanlış olmasına göre hareket edildiğinde 
aşağıdaki rakamlardan hangisine ulaşılır?

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV

6.	 Her	insanın	doğuştan	gelen	hakları	vardır.	Bu	hakları	
İslam	 korumayı	 esas	 almıştır.	 İşte,	 İslam’ın	 insana	
verdiği	 değerin	 en	 büyük	 göstergesi	 bu	 hakları	
koruma	altına	almasıdır.	Bunlar:	din,	can,	akıl,	nesil	
ve	mal	 gibi	 insan	 hayatı	 için	 büyük	 anlamlar	 ifade	
eden	beş	değerdir.	İnsan	hayatı,	ancak	bu	beş	şeyin	
korunup,	 daha	 da	 mükemmelleştirilmesi	 halinde,	
onuruna	 uygun	 bir	 değere	 kavuşabilir.	 Bunların	
korunması,	bizzat	insana	saygının	bir	ifadesidir.	

 Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

	 A)	 Dinin	insana	yüklediği	sorumluluklar
	 B)	 Aklın	korunması
	 C)	 Dinin	korumaya	esas	aldığı	temel	değerler
	 D)	 Din	ve	ahlak	ilişkesi

7.	 Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 Öğretmeni	 Hümeyra	
Hanım,	 sınıfta	 öğrencilerine:	 “Arkadaşlar,	 alkollü	
içkiler	ve	uyuşturucu	maddeler	İslam’ın	korunmasını	
emrettiği	değerlerden	öncelikli	olarak	hangisine	zarar	
verdiği	 için	haram	kılınmıştır?”	sorusunu	sormuş	ve	
öğrenciler	şu	cevapları	vermiştir:

 Fatih: Cana

 Berkay:	Nesle

 Talha:	Çevreye

 Musab:	Akla

 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen 
hanımın sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

	 A)	Fatih	 	 B)	Berkay

	 C)	Talha	 	 D)	Musab

8.	 Bir	gün	Necran	Hıristiyanları	Peygamberimizi	ziyare-
te	geldiler.	Tam	ziyaret	saatinde	Müslümanlar	ikindi	
namazına	yöneldiler.	Bu	sırada	Hıristiyanlar	da	mes-
cidin	doğu	tarafına	yönelerek	kendi	ibadetlerini	yap-
maya	 başladılar.	 Bunu	 gören	 bazı	 sahabeler	
Hıristiyanlara	 engel	 olmak	 istediler	 ama	
Peygamberimiz	onların	da	kendi	ibadetlerini	yapma-
larına	izin	verilmesini	sağladı.		

 Bu olayda peygamberimizin bu davranışı aşağıda-
kilerden hangisinin korunmasına yöneliktir?

	 A)	Canın	 	 B)	Malın

	 C)	Neslin	 	 D)	Dinin
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1. Dinin	 emir	 ve	 yasaklarının	 eğitim	 öğretim	 yoluyla	
genç	nesillere	aktarılması,	dine	yönelik	yıkıcı	akımlar	
tarafından	yapılan	saldırılara	bilimsel	ölçülerde	ikna	
edici	 cevaplar	 verilmesi	 ve	 dinin	 temel	 ilkelerini	
bozmak	isteyenlere	karşı	 tedbir	alınması	sayesinde	
sağlanabilir.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
niteliğindedir?

	 A)	 Din	toplumlar	için	bir	ihtiyaç	mıdır?
	 B)	 Dinin	toplumsal	işlevleri	nelerdir?
	 C)	 Dinin	korunması	nasıl	sağlanır?
	 D)	 Din	bütün	toplumlarda	görülen	evrensel	bir	kurum	

mudur?

2. (A)	“İslam	dini	 insanın	en	temel	hakkı	olan	yaşama	
hakkına	 büyük	 önem	 vermiş,	 hayatın	
dokunulmazlığına	vurgu	yapmıştır.

 (B)	“İntihar,	mala	zarar	verdiği	için	yasaklanmıştır.”

 (C)	 “Temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 birincisi	 canın	
korunmasıdır.

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değer-
lendirmelerden hangileri doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.
	 II.	 (A)	yanlıştır,	(B)	doğrudur.
	 III.	 (C)	doğrudur.
	 IV.	Sadece	(B)	doğrudur.

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	IV

3. 
Neslin korunması bir milletin varlığını devam 

ettirebilmesi için son derece önemlidir.

İslam dini neslin korunması için Müslüman-

ları evliliğe teşvik etmiştir.

	 “neslin	 korunması”	 konusuyla	 ilgili	 bazı	
bilgiler	verilmiştir.

	 Bu	 bilgilerden	 doğru	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	
‘’✓’’	 yanlış	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	 ‘’X’’	 işareti	
konulacaktır.

 

Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sırasıyla 
hangi seçenekte verilmiştir?

A)  
 
  
 
 

 
 

B)  

 

X

       C)  

X  
 

 

D)  

X

X

4. Ali:	 “Peygamberimiz	 neslin	 korunması	 hususunda	
aile	 hayatının	 ne	 kadar	 önemli	 olduğunu	 gerek	
açıklamaları	gerekse	uygulamalarıyla	göstermiştir.”

 Yusuf:	“Sağlıklı,	bilgili	ve	erdemli	bir	nesil	yetiştirmek	
toplumların	geleceği	açısından	son	derece	önemlidir.”

 8. sınıf öğrencileri Ali ve Yusuf’un söyledikleri 
ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

	 A)	 Yalnız	Ali’nin	ifadesi	doğrudur.
	 B)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	doğrudur.
	 C)	 Yalnız	Yusuf’un	ifadesi	doğrudur.
	 D)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	yanlıştır.

4.Test DİNİN TEMEL GAYESİ – 2

Hazırlayan: Onur Hoca

Yukarıda



5. 
Neslin korunması 
için aile kurmak 
şart değildir.

İslam dini neslin 
korunması için 
Müslümanları 
evliliğe teşvik 
etmiştir.

Metin Elif

 8. sınıf öğrencileri Metin ve Elif’in “neslin korun-
ması” konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

Metin Elif

A) Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır

C) Yanlıştır Yanlıştır

D) Yanlıştır Doğrudur

6.	 “İnsanların	 kendi	 iradeleriyle	 seçtikleri	 onları	 dünya	
ve	ahiret	mutluluğuna	götüren	ilahi	kurallar	bütününe	
ne	denir?”

 Yukarıda verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

Din Sünnet

B)

Mezhep

C)

Yasa

D)

7.	 İslam,	 evliliği	 tavsiye	 etmiş,	 şehvetin	 kontrolsüz	 ve	
disiplinsiz	 bir	 şekilde	 kullanılması	 anlamına	 gelen	
zinayı	 yasaklamıştır.	 Zina,	 sağlıklı	 nesillerin	
yetişmesine	 ve	 mutlu	 yuvaların	 sürdürülmesine	
engeldir.	 Dolayısıyla	 İslam,	 birey	 ve	 toplumları	
sadece	 zinanın	 yasak	 oluşu	 konusunda	 değil	 aynı	
zamanda	 onun	 yaygınlaşmasına	 ortam	 hazırlayan	
konularda	da	farkındalık	oluşturmaya	davet	etmiştir.

 Bu metne göre; 
	 I-	 Dinimiz	neslin	korunmasını	sağlamak	 için	evlilik	

dışı	ilişkileri	kesinlikle	yasaklamıştır.
	 II-	 İnsanın	belli	bir	inancı	benimsemesinde	çevrenin	

etkisi	büyüktür.
	 III-	Kişiler	 sadece	 zinadan	 değil,	 zinaya	 ortam	

hazırlayan	durumlardan	da	sakınmalıdır.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III

8.

	 I-	 Sağlıklı	 bir	 toplum	 ve	 sağlıklı	 bir	 nesil	 için	 kötü	
alışkanlıklardan	uzak	durmalıyız.	

	 II-	 Evlilik	 dışı	 gayrimeşru	 ilişkiler	 neslin	 bozul-
masına	 toplumdaki	 ahlaki	 değerlerin	 yozlaş-
masına	neden	olmaktadır.

	 III-	Neslin	 korunması	 için	 genç	 nesillere	 verilecek	
ahlak	eğitimi	son	derece	önemlidir.

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II	 	 D)	I,	II	ve	III

4.Test DİNİN TEMEL GAYESİ – 2

Hazırlayan: Onur Hoca



1. İrem:	Kur’an-ı	Kerimde	ismi	geçen	peygamberlerden	
birisidir.

 Mine:	Yakup	Peygamberin	12	oğlundan	birisidir.

 Suzan:	Kur'an-ı	Kerim’de	kendi	adını	taşıyan	tamamı	
111	 ayet	 olan	 bir	 sure	 vardır.	 Bu	 surenin	 98	 ayeti	
ondan	bahseder.

 Bu öğrencilerin hakkında bilgi verdiği peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Hz. Musa Hz. İsa

B)

Hz. Davut

C)

Hz. Yusuf

D)

 

2. Kuyunun	 yanından	 geçmekte	 olan	 bir	 kervanın	
yolcuları,	 Hz.	 Yusuf’u	 kuyudan	 kurtarıp	 Mısır’a	
götürdüler	ve	onu	Mısır	vezirine	köle	olarak	sattılar.	
Hz.	 Yusuf	 vezirin	 sarayında	 iken	 bir	 iftira	 sonucu	
hapse	 atıldı.	 Hz.	 Yusuf	 hapiste	 iken	 vezirin	
hizmetçileriyle	 tanıştı.	 Onlar	 gördükleri	 rüyaları	 Hz.	
Yusuf’a	 anlattılar.	 O,	 rüyaların	 yorumunu	 yaparak,	
birisinin	 kurtulup	 efendisinin	 hizmetine	 devam	
edeceğini,	 diğerinin	 ise	 öldürüleceğini	 söyledi.	 Hz.	
Yusuf’un	tabir	ettiği	rüya	gerçekleşti.

 Bu paragrafta Hz. Yusuf’un hayatıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

 A)	 Mısır’da	çirkin	bir	iftiraya	uğramasına
	 B)	 Kardeşleri	tarafından	kuyuya	atılmasına
	 C)	 Hapishanede	bulunanların	rüyalarını	yorumlama-

sına
	 D)	 Mısır’da	köle	olarak	satılmasına

3.	 I.		 Rüyasında	on	bir	yıldız	güneşi	ve	ayı	görmesi
	 II.	 Mısırda	 kendisini	 kuyuya	 atan	 kardeşleriyle	

karşılaşıp,	onları	affetmesi
	 III.	Mısır’da	köle	olarak	satılması
	 IV.	Vezirin	rüyasını	yorumlaması
	 Yukarıda	 Hz.	 Yusuf’un	 hayatıyla	 ilgili	 bazı	 olaylar	

verilmiştir.

 Buna göre bu olaylardan hangisi Hz. Yusuf’un 
hayatında diğerlerine göre daha sonra gerçekleş-
miştir?

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV

4. 

 

Yüce Allah kendisine rüya yorumlama 
yeteneği vermiştir.

Babasından ayrı olarak 
büyümüştür.

Kendisine ilahi kitaplar-
dan birisi verilmiştir

D Y

D Y D Y

 Yukarıdaki şemada Hz. Yusuf’la ilgili ifadelerin 
doğru veya yanlış olmasına göre hareket edildi-
ğinde aşağıdaki rakamlardan hangisine ulaşılır?

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV

5.Test BİR PEYGAMBER TANIYORUM HZ. YUSUF (A.S.)

Hazırlayan: Onur Hoca

I II III IV



5. Öğretmen	 Ramazan’a	 “Hz.	 Yusuf’un	 hayatı”	
konusunda	doğru	-	yanlış	sözlüsü	yapmış	Ramazan	
tablodaki	şu	cevapları	vermiştir:

D Y

I.	
Kardeşleri	kıskançlıkları	yüzünden	
Hz.	Yusuf’u	kuyuya	atmıştır.

X

II.
Kardeşi	Hz.	Harun	ile	birlikte	döne-
min	kralı	Firavunla	mücadele	
etmiştir.

X

III.
Mısır’da	kendisine	devlet	yöneticiliği	
verilmiştir.

X

IV.
Hz.	Muhammed’den	(s.a.v.)	sonra	
peygamber	olmuştur.

X

 Her doğru cevap 25 puan olduğuna göre Ramazan 
kaç puan almıştır?

	 A)	100	 	 B)	75

	 C)	50	 	 D)	25

6. (A)	 “Başına	 gelen	musibetlerden	 dolayı	 ümitsizliğe	
kapılmamış	ve	Yüce	Allah’a	tevekkül	etmiştir.

 (B)	 “Mısır’da	 kralın	 putlarını	 kırmasından	 dolayı	
hapse	atılmıştır.”

 (C)	 “Kardeşleri	 tarafından	 Mısır’da	 köle	 olarak	
satılmıştır.”

 Hz. Yusuf’un hayatıyla ilgili verilen bu ifadeler için 
aşağıdaki yapılan değerlendirmelerden hangileri 
doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.
	 II.	 (A)	yanlıştır,	(B)	doğrudur.
	 III.	 (B)	yanlıştır.
	 IV.	Sadece	(C)	doğrudur.

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	IV

7. 

1. Rüya	yorumlama

2. Kuyuya	atılma

3. Kuşlarla	konuşma

4. İffetini	koruma

 Tabloda ifadelerden hangisi Hz. Yusuf’un hayatıyla 
ilgili değildir?

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

8. Öğretmen: “Kur’an’da	kıssası“Ahsenu’l	Kasas”	
(kıssaların	en	güzeli)	olarak	nitelendirilen	peygamber	
kimdir?

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorduğu 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Hz.	Yahya

	 B)	 Hz.	Yusuf

	 C)	 Hz.	İsmail

	 D)	 Hz.	Süleyman

9. Emre:	“Hz.	Yusuf;	Kur’an-ı	Kerim’de	ismi 	geçen	Hz.	
Davud	peygamberin	oğludur.”	

 Yunus:	 “Başına	gelen	belalardan	dolayı	ümitsizliğe	
kapılmamış	ve	sabırlı	davranmıştır.”

 8. sınıf öğrencileri Emre ve Yunus’un Hz. Yusuf’un 
hayatıyla i lgil i  söyledikleri ifadeler için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

	 A)	 Yalnız	Emre’nin	ifadesi	doğrudur.
	 B)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	doğrudur.
	 C)	 Yalnız	Yunus’un	ifadesi	doğrudur.
	 D)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	yanlıştır.

5.Test BİR PEYGAMBER TANIYORUM HZ. YUSUF (A.S.)

Hazırlayan: Onur Hoca



1. 

“Asra yemin ederim ki
İnsan gerçekten ziyan içindedir.
Bundan ancak iman edip iyi ameller 
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve sabrı tavsiye edenler 
müstesnadır (Onlar ziyanda değiller-
dir.)”

 Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	 Kevser	Suresi	 B)	Asr	Suresi
	 C)	 İhlâs	Suresi	 D)	Fatiha	Suresi

2.	 ■	 Her	şeyin	Allah’a	muhtaç	olduğu	O’nun	ise	hiçbir	
şeye	muhtaç	olmadığı

	 ●	 İman	 edip,	 iyi	 işler	 yapanların	 ahirette	 kazançlı	
olacakları

	 ▲	Surede	 cennet	 ve	 cehennemdeki	 insanların	
durumundan	haber	verilir.

	 ◆	 En	küçük	iyiliğin	ya	da	kötülüğün	ahirette	hesabı	
olduğu

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi Asr 
Suresinde verilen mesajlardan birisidir?

 A) ■	 	 B)	●
	 C)	▲	 	 D)	◆

3. 

I-	Kur’an-ı	Kerim’in	başında	bulunan	uzun	
surelerden	birisidir.

II-	Mekke	döneminde	inen	bu	sure,	üç	ayetten	
meydana	gelmiştir.

III-	Namazların	her	rekâtında	okunması	zorunlu	
olan	suredir.

 Yukarıda Asr Suresiyle ilgili verilen ifadeler için 
aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- II- III-

A) Yanlıştır Doğrudur Yanlıştır

B) Doğrudur Yanlıştır Yanlıştır

C) Yanlıştır Doğrudur Doğrudur

D) Doğrudur Yanlıştır Doğrudur

4.	 (I)	Asra	 yemin	ederim	ki	 (II)	 İnsan	gerçekten	 ziyan	
içindedir.	 (III)	 Fil	 ordusuna	 Rabb’inin	 ne	 yaptığını	
görmedin	 mi?	 	 (IV)	 Bundan	 ancak	 iman	 edip	 iyi	
ameller	 işleyenler,	birbirlerine	hakkı	 tavsiye	edenler	
ve	sabrı	tavsiye	edenler	müstesnadır	(Onlar	ziyanda	
değillerdir.)”

 Numaralandırılmış ifadelerden hangisi Asr Suresi 
anlamı içinde yer almaz?

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV

5. Bismillâhirrahmânirrahîm

 1.	 Vel	asr.

	 2.	 İnnel	………..le	fî	husr.

	 3.	 İllellezîne	âmenû	ve	amilus	sâlihâti	ve	tevâsav	bil	
hakkı	ve	tevâsav	bis	sabr

 Asr Sûresinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

	 A)	insâne	 	 B)	kevser

	 C)	sâlihâti	 	 D)	tevâsav

6.Test BİR SÜRE TANIYORUM ASR SURESİ VE ANLAMI

Hazırlayan: Onur Hoca



6. 

“Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. 
Ancak iman edip, dünya ve âhiret için yararlı işler 
yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı 
tavsiye edenler başkadır.” (Asr suresi, 1-3. ayetler)

 Buna göre Asr Suresiyle ilgili;
	 I-	Namaz	kılarken	gösteriş	yapmaktan	sakınılmalıdır.
	 II-	Hüsrana	uğrayanlardan	olmamak	için	 iman	edip,	

salih	ameller	yapılmalıdır.

	 III-	Alışverişte	hile	yapılmamalıdır.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III

7. Yiğit:	 “Kur’an-ı	 Kerim’in	 103.	 suresidir,	 üç	 ayetten	
meydana	gelmiştir.”

 Emrecan:	 “Surede	 kıyametin	 kopuş	 sahnelerinden	
bahsedilir.!

 8. sınıf öğrencileri Yiğit ile Emrecan’ın Asr 
Suresiyle ilgili ifadeleri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

	 A)	 Yalnız	Yiğit’in	ifadesi	doğrudur.
	 B)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	doğrudur.
	 C)	 Yalnız	Emrecan’ın	ifadesi	doğrudur.
	 D)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	yanlıştır.

8.	 Asr	Suresinin	Arapçasını	okuyan	bir	kişi	aşağıdaki-
lerden	hangisini	söylememiştir?

İnnel insâne le fî husr

yekün lehû küfüven ehad

İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti

ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis 
sabr

A)

B)

C)

D)

9. 
Kur’an’da bildirilen ilkeler ve değerler bu 

surede âdeta özetlenmiştir.

Surenin adı çağ, yüzyıl, zaman anlamına 

gelmektedir.

 Tabloda	yer	alan	Asr	Suresiyle	ilgili	bilgilerden	
doğru	olanların	karşısına	‘’✓’’	yanlış	olanların	
karşısına	ise	‘’X’’	işareti	konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme hangi 
seçenekte verilmiştir?

A)  
 
  
 
 

 
 

B)  

 

X

       C)  

X  
 

 

D)  

X

X

10. 

 1.	İnnel	insâne	le	fî	husr

2.	İllellezîne	âmenû	ve	amilus	sâlihâti	ve	tevâsav	
bil	hakkı	ve	tevâsav	bis	sabr

3. Vel	asr.

 Asr Suresinin okunuşuna göre yukarıdaki ayetlerin 
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?

	 A)	3-2-1	 	 B)	1-2-3

	 C)	3-1-2	 	 D)	1-3-2

 
6.Test BİR SÜRE TANIYORUM ASR SURESİ VE ANLAMI

Hazırlayan: Onur Hoca



1.	 •	 “İnsanları	kendi	özgür	iradeleriyle	iyiye	ve	doğruya	
yönelten	ve	onların	mutluluğunu	amaçlayan	ilâhi	
kurallar	bütünüdür.”

	 •	 “Yüce	Allah’a	saygı	göstermek,	O’nun	buyruklarını	
yerine	getirmek	ve	yasaklarından	kaçınmaktır.”

	 •	 “Kişilerin	 benimsediği	 iyi,	 güzel	 ve	 hoş	
davranışlardır.”

 Yukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

	 A)	İbadet	 	 B)	İnanç

	 C)	Ahlak	 	 D)	Din

2. 

D Y

Din	insanı	öldükten	sonraki	hayatla	
ilgili	bilgilendirir.

✓

Din	insanın	sadece	ahiret	hayatıyla	
ilgilenir.

✓

Din,	insanın	hayatını	anlam-
landırmasına	katkıda	bulunur.

✓

Din,	insanlara	zorlu	dünya	
yaşamında	rehberlik	etmektedir.

✓

 Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre hangi renk 
satırda yanlış işaretleme yapılmıştır? 

	 A)	Yeşil	 	 B)	Turuncu

	 C)	Mavi	 	 D)	Pembe

3. Onur: 	“Bir	inanca	sahip	olmak,	onu	savunmak	ve	bu	
inanca	uygun	davranmak	yalnızca	insanda	bulunan	
bir	özelliktir.”

 Salih:	 “Din,	 insanları	 akıl	 ve	 iradeleri	 ile	 dünyada	
iyiliğe,	 ahirette	 ise	mutluluğa	 götürmeyi	 amaçlayan	
bir	yoldur.”

 8. sınıf öğrencileri Onur ve Salih’in “Din, birey ve 
toplum” konusuyla ilgili yukarıdaki ifadeleri için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Onur Salih

A) Yanlıştır Doğrudur

B) Doğrudur Doğrudur

C) Doğrudur Yanlıştır

D) Yanlıştır Yanlıştır

4.	 ■	 Din,	 insanlar	 arasında	 merhamet,yardımlaşma,	
sevgi,	 cömertlik	 gibi	 duygularının	 gelişmesini	
sağlar.

	 ●	 Din,	özgür	 iradesini	kullanan	 insana,	 iyiyi	 ve	en	
doğruyu	bulmada	yardımcı	olur.

	 ▲	Din	 sadece	 Müslüman	 olanlarla	 konuşmayı	
emreder.

 Yukarıda sembollerle verilen ifadelerden 
hangileri doğrudur?

 A) ■, ▲	 	 B)	●,	■
	 C)	●,	▲	 	 D)	■, ●, ▲

7.Test ÜNİTE TEKRAR TESTİ

Hazırlayan: Onur Hoca



5.	 ………..	 korunması	 her	 dönemde	 üzerinde	 yüksek	
duyarlılık	 gösterilmesi	 gereken	 konulardandır.	 Bu	
nedenle	 dini	 konulara	 mesafeli	 olmak	 ya	 da	
vatandaşların	 din	 alanındaki	 taleplerine	 karşı	
duyarsız	 davranmak	 doğru	 değildir.	 Kaldı	 ki	 farklı	
inanç	 mensuplarına	 hizmet	 götürürken	 hakkaniyet	
ölçülerine	uymayacak	bir	şekilde	ayrımcılığa	gitmek	
de	 bu	 değerin	 korunmasına	 yardımcı	 olmayan	
davranış	ve	tutumlar	arasındadır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

	 A)	Dinin	 	 B)	Malın

	 C)	Canın	 	 D)	Neslin

6.	 “Zinaya	yaklaşmayın.	Çünkü	o,	son	derece	çirkin	bir	
iştir	ve	çok	kötü	bir	yoldur.”	(İsra	suresi,	32.	ayet)

	 Ey	gençler	 topluluğu!	Gücü	yeten	evlensin.”	 “Nikah	
benim	 sünnetimdir.	 Benim	 sünnetimi	 uygulamayan	
benden	 değildir.	 Evleniniz.	 Çünkü	 ben	 diğer	
ümmetlere	 karşı	 sizin	 çokluğunuzla	 iftihar	 ederim.”	
(Hadis)

 Bu ayet ve hadis İslam’ın korumayı esas aldığı 
temel değerlerden hangisiyle ilgilidir?

	 A)	 Canın	korunması
	 B)	 Malın	korunması
	 C)	 Neslin	korunması
	 D)	 Aklın	korunması

7. ■	 Dinimiz	insanın	kendisine	madden	ve	manen	zarar	
vermesini	yasaklamıştır.

	 ●	 Alkollü	içkiler,	insanın	sadece	malına	zarar	verdiği	
için	İslam’da	yasaklanmıştır.

	 ▲	Sağlıklı	bir	toplum	için	kötü	alışkanlıklardan	uzak	
durmalıyız.	

 Yukarıda sembollerle verilen ifadelerden hangile-
ri doğrudur?

 A) ■, ▲	 	 B)	●,	■
	 C)	●,	▲	 	 D)	■, ●, ▲

8. 
“Asra yemin ederim ki İnsan 
gerçekten ziyan içindedir.
Bundan ancak iman edip iyi 
ameller işleyenler, birbirlerine 
hakk› tavsiye edenler ve sabr› 
tavsiye edenler müstesnad›r 
(Onlar ziyanda değillerdir.)”

 “Arkadaşlar! Tahtaya yazdıklarım hangi surenin 
anlamıdır?” sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir?

 
A)

B)

C)

D)

İhlâs Suresi

Kevser Suresi

Fatiha Suresi

Asr Suresi

7.Test ÜNİTE TEKRAR TESTİ

Hazırlayan: Onur Hoca



1. Din,	insanlık	tarihi	boyunca	daima	var	olmuş	evren-
sel	bir	kurumdur.	Kutsal	kitaplar,	bilimsel	araştırma-
lar	ve	arkeolojik	kazılar	da	dinin,	tarihin	her	dönemin-
de	var	olduğunu	ortaya	koymuştur.	Kur’an-ı	Kerim’de	
de	tarihin	her	döneminde	dinin	var	olduğu	şöyle	ifade	
edilmiştir:

 Buna göre metnin sonuna aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin gelmesi uygun olur?

	 A)	 “Bir	 şeyin	 olmasını	 dilediğinde,	 onun	 işi	 “Ol!”	
demekten	 ibarettir;	o	da	oluverir.”	 (Yasin	suresi,	
82.	ayet)	

	 B)	 “Rabbinizden	 size	 indirilene	 uyun;	 O’nu	 bırakıp	
da	başka	önderlerin	ardından	gitmeyin.	Ne	kadar	
da	az	öğüt	alıyorsunuz!”	(A’raf	suresi,	3.	ayet)	

	 C)	 “...Her	millet	için	mutlaka	bir	uyarıcı	(peygamber)	
gelmiştir.”	(Fâtır	suresi,	24.	ayet)

	 D)	 “	 ...Bana	 dua	 ettiği	 vakit	 dua	 edenin	 dileğine	
karşılık	veririm...”	(Bakara	suresi,	186.	ayet)

2. İnsan	bir	arada	yaşamaya	ihtiyaç	duyar.	Toplumların	
birlik	 ve	 beraberlik	 içerisinde	 yaşamalarına	 katkıda	
bulunan	 olgu	 dinî	 değerlerdir.	 Din,	 insana	 birlikte	
yaşamanın	 verdiği	 hak	 ve	 sorumlulukları	 hatırlatır.	
Örf,	âdet,	kanun	ve	ahlakla	birlikte	toplum	hayatına	
yön	verir.	Din	duygusunun	zayıflaması	suçların	art-
masına	 yol	 açar.	 Bu	 nedenle	 toplumda	 mutluluk,	
güven	ve	huzur	azalır.

 Bu metinden hareketle; 

 I-	 Din	insana	doğa	bilinci	kazandırır.
	 II-	 Din,	toplumların	gelişmesine	ve	sağlıklı	bir	toplu-

mun	oluşmasına	katkı	sağlar.
	 III-	Dini	 değerlerden	 uzaklaşmış	 toplumlarda	 suç	

oranının	fazla	olduğu	görülür.

 ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II	 	 D)	I,	II	ve	III

3. Dinin	özgür	irade	ile	benimsenmesi,	emir	ve	yasak-
larının	yerine	getirilmesi	gerekir.	Dinin	gayesi	kişiye	
dünya	 ve	ahiret	mutluluğunu	 kazandırmaktır.	 İnsan	
kendi	iradesi	ile	seçmediği,	başkası	tarafından	zorla-
narak	 yaptığı	 şeylerle	 mutlu	 olmaz.	 Özellikle	 dinin	
ibadet	 ve	 ahlak	 boyutu	 zorlama	 ile	 yerine	 getirile-
mez.	 Bu	 durumdaki	 kişi	 ancak	 bir	 dış	 baskı	 duru-
munda	bazı	davranışları	yerine	getirir	ve	bu	olmadığı	
zaman	 başka	 türlü	 hareket	 eder.	 Bu	 yüzden	 insan	
dinin	inanç,	ibadet,	muamelat	ve	ahlâkla	ilgili	hüküm-
lerini	kendi	özgür	iradesi	ile	yerine	getirmelidir.

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

	 A)	 Dinin	amacı	nedir?
	 B)	 Yaratılmış	 her	 canlıya	 belli	 bir	 rızık	 verilmiş	

midir?
	 C)	 İnsanın	dinin	emirlerini	isteyerek	yerine	getirmesi	

neden	önemlidir?
	 D)	 İnsana	zorla	ibadet	yaptırılabilir	mi?

4. 

 “Din	 duygusu	 insanın	 yaratılışından	 gelen	 bir	
olgudur.	İnsan,	doğası	itibarıyla	her	zaman	kendisine	
sığınacağı,	 dua	 edip	 yalvaracağı	 yüce	 bir	 varlığa	
inanma	gereği	duymuştur.

 Verilen bu metni aşağıdaki hadis-i şeriflerden 
hangisini destekler niteliktedir?

	 A)	 “Güzel	ahlâka	sahip	kişi,	kendisiyle	hoş	geçinilen	
ve	başkalarıyla	hoş	geçinen	in-sandır.”

	 B)	 “Ya	öğreten	ya	öğrenen	ya	dinleyen	ya	da	bunla-
rı	seven	ol.	Beşincisi	olma	helak	olursun.”

	 C)	 “Kendisine	 yumuşaklık	 verilen	 kimseye,	 dünya		
ve	ahiret	iyilikleri	verilmiştir.”

	 D)	 “Her	çocuk,	fıtrat	üzere	(inanmaya	eğilimli	olarak)	
dünyaya	gelir.”
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5. I.	 Din	 insanın	 güzel	 ahlaklı	 olmasına	 katkı	 sağlar	
mı?

	 II.	Dinin	amaçları	arasında	iyiliği	ve	güzelliği	yaymak,	
kötülükleri	engellemek	var	mıdır?

	 III.	 Din	 sadece	 ahiret	 hayatıyla	 ilgili	 hükümler	 mi	
içerir?

	 IV.	İnsan	kendisini	yaratan	bir	yaratıcıya	inanıp,	ona	
ibadet	etme	eğiliminde	mi	yaratılmıştır?

 Yukarıdaki	sorulardan	her	bir	doğru	cevap	25	puan	
değerindedir.

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Mustafa yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine 
göre toplam kaç puan almıştır?

	 A)	100	 B)	75	 C)	50	 D)	25

6.	 İslam	toplumunda	her	bireyin,	birbirine	 iyilik	ve	yar-
dımda	bulunacak	şekilde	akıl	sağlığına	dikkat	etmesi	
gerekir.	 Bireyler	 akıl	 yönünden	 ne	 kadar	 sağlıklı	
olursa,	 toplum	 da	 o	 kadar	 sağlıklı	 olur.	 Ülkemizde	
her	yıl	binlerce	insan	alkollü	sürücülerin	sebep	oldu-
ğu	kazalarda	hayatını	kaybetmektedir.	Yine	bu	kaza-
larda,	 binlerce	 insan	 engelli	 olmakta	 ve	 birçok	 eve	
ateş	 düşmektedir.	 İşte	 bunun	 için	 birey	 ve	 toplum,	
akıl	sağlığını	olumsuz	yönde	etkileyen	her	 türlü	za-
rarlı	ve	bağımlılık	oluşturan	maddelerden	uzak	dur-
malıdır.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

	 A)	 İnsan	sağlığını	korumalıdır.
	 B)	 Alkollü	içkiler	trafik	kazalarını	neden	olmaktadır.
	 C)	 Nesli	 korumak	 için	 huzurlu	 bir	 aile	 ortamı	

gerekmektedir.
	 D)	 İnsanın	akıl	sağlığını	bozan	her	türlü	maddelerden	

uzak	durulmalıdır.

7. Vezir	bir	gece	rüyasında	yedi	zayıf	ineğin	yedi	semiz	
ineği	yediğini	ve	yedi	yeşil	başakla	yedi	kuru	başak	
gördü.	Bu	rüyanın	yorumunu	yaptırmak	istedi.	Fakat	
hiç	 kimse	 bu	 rüyayı	 yorumlayamadı.	 Bu	 arada	
zindandaki	 adam	 Hz.	 Yusuf’u	 hatırladı.	 Efendisine	
durumu	anlatarak	onu	zindandan	çıkarttı.	Hz.	Yusuf	
rüyayı	 yorumlayarak,	 yedi	 sene	 bolluk	 olacağını,	
peşinden	gelen	yedi	 senenin	 ise	kıtlıkla	geçeceğini	
söyledi.	 Bunun	 üzerine	 vezir,	 Hz.	 Yusuf'u	 devlet	
hazinelerinin	 başına	 getirdi.	 Hz.	 Yusuf	 bolluk	
yıllarında	bütün	ambarları	 buğdayla	doldurttu;	 kıtlık	
yılları	gelince	oradan	halka	dağıtmaya	başladı.

 Bu paragrafa göre Hz. Yusuf için; 
	 I-	 Vezirin	eşinin	istemesiyle	hapisten	çıkarılmıştır.
	 II-	 Vezirin	rüyasını	doğru	olarak	yorumlamıştır.

	 III-	Mısır’da	başarılı	bir	şekilde	yöneticilik	yapmıştır.

 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 B)	Yalnız	 II
	 C)	 II	 ve	 III	 	 D)	 I,	 II	 ve	 III

8.	 “Asra	yemin	ederim	ki,	İnsan	gerçekten	zi-yandadır.	
Ancak	 iman	 edip,	 dünya	 ve	 âhiret	 için	 yararlı	 işler	
yapanlar,	birbirlerine	hakkı	 tavsiye	edenler	ve	sabrı	
tavsiye	edenler	başkadır.”	(Asr	suresi,	1-3.	ayetler)

 Buna göre Asr Suresiyle ilgili;
	 I-	 İnsanların	ahirette	kurtulması	için	dünya	işleriyle	

uğraşmadan	 sürekli	 ibadet	 etmeleri	
gerekmektedir.

	 II-	 Peygamberlerini	 dinlemeyen	 toplumlar	
cezalandırılmıştır.	

	 III-	Zarar	edenlerden	olmamak	için	iman	edip,	güzel	
işler	yapılmalıdır.

 İfadelerinden hangileri söylenebilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 B)	Yalnız	 III
	 C)	 I	 ve	 II	 	 D)	 I,	 II	 ve	 III
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1. Aşağıdaki	öğrenciler	sınıfta	birbirlerine	“Din,	birey	ve	
toplum”	 konusuyla	 ilgili	 karşılıklı	 sorular	 sorup	 bilgi	
yarışması	yapmaktadır.

 Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkadaşının 
sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

A) Din duygusu 
insana doğuştan 
mı verilmiştir?

Evet

B)
Din insanın güzel 
ahlaklı olmasına 
katkı sağlar mı?

Evet

C) Din insana 
toplumdan 
uzaklaşmasını mı 
öğütler?

Hayır

D)
Din toplumları 
yücelten ve 
geliştiren bir olgu 
mudur?

Hayır

2.	 I-	Kutsal	kitaplar,	bilimsel	araştırmalar	ve	arkeolojik	
kazılar	 dinin,	 tarihin	 her	 döneminde	 var	 olduğunu	
ispatlamıştır.

	 II-	Dinî	 değerler	 insanı	 ruhsal	 bunalımlardan	 korur.	
İnsana	 kendisine	 ve	 topluma	 karşı	 görevlerini	
hatırlatır.

	 III-	Din	insanın	günlük	hayatında	karşılaştığı	yalnızlık,	
çaresizlik,	 korku,	 hastalık,	 musibet	 ve	 felaketler	
karşısında	yegâne	teselli	kaynağıdır.

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	 I	 	 B)	Yalnız	 II
	 C)	 I	 ve	 II	 	 D)	 I,	 II	 ve	 III

3.

 

	 -Kuru	 topraktan	 çeşitli	 renk	 ve	 tatlarda	 meyveler	
meydana	gelmesi

	 -İnsanların	 milyarlarca	 hücrelerden	 meydana	
gelmesi

	 -Bitkilerin	 toprağın	derinliklerindeki	 suyu	metrelerce	
yukarıdaki	yapraklarına	taşıyabilmesi

 Bu verilen örnekler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

	 A)	 "Her	şeyi	yaratmış,	ona	bir	ölçü,	biçim	ve	düzen	
vermiştir."	(Furkan	suresi,	2.	ayet)

	 B)	 "O	(Rabb)	ki	seni	yarattı.	Sana	düzgün	ve	ölçülü	
bir	biçim	verdi."	(İnfitâr	suresi,	7.	ayet)

	 C)	 "Gökleri	 yedi	 kat	 yaratan	 odur.	 Rahman'ın	
yaratmasında	 bir	 düzensizlik	 göremezsin.	
Gözünü	 çevir	 de	 bir	 bak,	 bir	 bozukluk	 görüyor	
musun?"(Mülk	suresi,	3.	ayet)

	 D)	 “Her	ümmetin	bir	eceli	vardır.	Ecelleri	gelince	ne	
biran	 geri	 kalırlar	 ne	 de	 bir	 an	 ileri	 gidebilirler.”	
(A’raf	suresi,	34.	ayet)

4. “Allah	size	yardım	ederse	sizi	yenecek	yok-tur.	Eğer	
sizi	yardımsız	bırakırsa,	artık	ondan	sonra	size	kim	
yardım	 edebilir?	 Mü’minler	 ancak	 Allah’a	 güvenip	
dayansınlar.”	(Âl-İmrân	suresi,	160.	ayet)

 Yukarıdaki ayette altı çizili sözcüklerde vurgulan-
mak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

	 A)	Tevekkül	 	 B)	Ömür

	 C)	Sağlık	 	 D)	Başarı
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5.	 Aşağıda,	 8.	 sınıf	 I.	 dönem	yazılı	 sınavında	 sorulan	
sorulardan	bir	tanesi	verilmiştir.	

 Soru:	 Evrendeki	 yasalardan	 biyolojik	 yasalara	
örnekler	yazınız?

 Buna göre bu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan 
hangisi yanlıştır?

	 A)	 İnsan	vücudundaki	milyarlarca	hücrenin	birbiriyle	
uyumlu	olarak	çalışması

	 B)	 Bitkilerin	karbondi-oksiti	kullanarak	havaya	temiz	
oksijen	sağlamaları

	 C)	 Hayvanların	bir	 kısmının	yumurtlama	 ile	bir	 kıs-
mının	da	doğum	yoluyla	çoğalması

	 D)	 Bazı	nesnelerin	suda	hemen	batması	bazılarının	
batmaması

6. 

Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da 
Allah için harcarlar (infak ederler). 
Öfkelerini yutarlar ve insanları affeder-
ler. Allah da güzel davranışta bulunan-
ları sever." (Âl-i İmran suresi, 134. 
ayet)
"Kim Müslüman kardeşine yardım eder 
ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da 
ona yardım eder. Kim Müslüman’ın bir 
sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet 
gününde onun sıkıntılarından birini 
giderir..."

 Verilen ayet ve hadis İslam’ın aşağıdakilerden 
hangisine önem verdiğini göstermektedir?

	 A)	 Affetme
	 B)	 Hoşgörü
	 C)	 Yardımlaşma
	 D)	Doğru	sözlü	olma

7.	 Öğretmen	Hakan	Bey,	öğrencilerine	“Dine	inanmanın	
insana	 kazandırdıkları	 nelerdir?”	 sorusunu	 sormuş	
ve	öğrenciler	şu	cevapları	vermiştir:

 Akın:	“Din,	insana	dünyada	bulunma	amacını	öğretir.”

 Enes:	“Din,	insanın	ahlakının	güzelleşmesine	katkı	
sağlar.”

 Sait:	“Din,	maddi	ve	manevi	her	türlü	sıkıntıya	karşı	
insana	huzur	verir.”

 Atakan:	“İnsanı	toplumdan	uzaklaştırarak	huzura	
kavuşturur.”

 8. sınıf öğrencilerinin bu cevaplarına göre aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

	 A)	 Sadece	Akın’ın	ifadesi	doğrudur.
	 B)	 Bütün	öğrencilerin	ifadeleri	doğrudur.
	 C)	 Enes’in	ifadesi	yanlıştır.
	 D)	 Sadece	Atakan’ın	ifadesi	yanlıştır.

8.	 I.	 Ma’un	suresi	Kur’an-ı	Kerim’in	ilk	suresi	midir?
	 II.	 Kur’an-ı	Kerim’in	kısa	surelerinden	midir?
	 III.	 Bu	 sure	 namazların	 oturuşunda	 okunması	

gereken	bir	sure	midir?
	 IV.	Surede,	 hesap	 gününü	 inkâr	 eden,	 yoksulu	

doyurmayan,	 ibadetlerinde	 gösteriş	 yapan	
insanlardan	mı	söz	edilmiştir?

	 Yukarıda	 “Ma’un	Suresi”	 ile	 ilgili	 sorulardan	 her	 bir	
doğru	cevap	25	puan	değerindedir.

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki so-
ruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine 
göre toplam kaç puan almıştır?

	 A)	100	 	 B)	75

	 C)	50	 	 D)

	

25
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