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1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.  
Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Soruları cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



Hiçbir hayvan kendine belirlenin sınırın dışına 
çıkmaz ve yaratıcının  kendileri için koymuş oldu-
ğu mükemmel düzeni devam ettirir.

	

	 	 	 	 	Yüce	 yara-
tıcı	hayvanlara	kendilerine	özgü	bazı	özellikler	
vermiştir.	Etle	beslenen	hayvanların	ağız	ve	diş	
yapısı,	 otla	 beslenenlere	 göre	 farklıdır.	 Kuşlar	
uçabilmek	 için	 kanada,	 balıklar	 suda	 solunum	
yapabilmeleri	 için	 solungaçlara	 sahiptir.	 Buka-
lemunun	gibi	bazı	canlılar	mucizevî	bir	şekilde	
bulunduğu	ortamın	rengini	alarak	düşmanların-
dan	korunmaktadır.	Tavuklar	yumurta	yapmaya,	
inekler	 süt	 vermeye,	 arılar	 bal	 yapmaya	 prog-
ramlanmış	bir	şekilde	yaratılmıştır.
Parçaya	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangi-
sine	ulaşılamaz?

A) Her	canlıya	belli	bir	ömür	süresi	verilmiştir.
B) Yüce	Allah	canlıları	 farklı	özelliklerde	yarat-

mıştır.
C) Yüce	Allah	 hayvanlara	 bazı	 şeyleri	 çok	 iyi

yapabilecek	özellikler	vermiştir.
D) Canlılar	 beslenme	özelliklerine	 ve	 yaşadığı

ortama	uygun	olarak	yaratılmışlardır.

 

Asya	Hun	İmparatorluğu	zamanla	gücünü	kay-
betmiş	ve	ikiye	ayrılmıştı.	4.	yüzyılın	ortalarında	
Hunlar,	 Aral	 Gölü	 ile	 Hazar	 Denizi	 arasında-
ki	 bölgeden	Don	 ve	 Volga	Nehirleri	 arasındaki	
bölgeye	 göç	 etmeye	 başlamıştır.	 Hunların	 gö-
çünde,	 kıtlık	 ve	 kuraklığın	 yanı	 sıra	 artan	 Çin	
baskısı	 da	 etkili	 olmuştur.	 Don-Volga	 Nehirleri	
arasında	yaşayan	kavimler	de	Hunların	burala-
ra	gelmesiyle	daha	batıya	göçmeye	başlamıştır.	
Batıya	 göç	 etmek	 zorunda	 kalan	 kavimler	 de	
önlerine	çıkan	kavimleri	yerlerinden	etmişlerdir.	
Yıllarca	süren	bu	göç	hareketleri,	dünya	tarihini	
etkileyecek	önemli	sonuçlar	doğurmuştur.
Bu	durum	aşağıdaki	hangi	evrensel	yasayla	
ilişkilendirilebilir?

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

1. 2.



(I)	 2003	 yılında	 Ankara’da	
dünyaya	 gelen	 Ramazan	
Bozkurt’un,	Melisa	adında	
bir	 kız	 kardeşi	 vardır.									
(II)	Ramazan;	uzun	boylu,	

kahverengi	 gözlü bir delikanlıdır.	 	 	 					
(III)	Öğrencilik	hayatı	boyunca	arkadaşları	
arasında	 çalışkanlığı	 ve	 üstün	 yetenekleri	
ile	bilindi	ve	öğrenim	hayatını	üstün	başarı-
lar	 ile	 tamamladı.	 (IV)	Bu	başarılarını	üni-
versite	sınavında	çok	sevdiği	diş	hekimliği	
fakültesini	 kazanarak	 taçlandıran	 Rama-
zan,	bir	an	önce	okulunu	bitirip	memleketi-
ne	hizmet	etmeyi	iple	çekmektedir.

	 Bu	metinde	numaralandırılmış	 ifadeler-
den	hangileri,	Ramazan’ın	cüz-i	iradesi-
ne	örnek	gösterilebilir?

A)	I	ve	III																										B)	II	ve	III
C) III	ve	IV																							 D)	II	ve	IV
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	 Yukarıdaki	bulmacada	aşağıdaki	sorulardan	
hangisinin	cevabı	yoktur?

A)	 Canlıların	 sahip	olduğu	yaşam	süresine	ne	
denir?

B)	 Ömrün	bittiği,	hayatın	sona	erdiği,	ölüm	za-
manına	ne	denir?

C)	 Bir	 işi	 yaparken	 elinden	 gelen	 gayreti	 gös-
termekle	birlikte	kalben	Allah’a	bağlanıp	ona	
güvenmeye	ne	denir?

D)	 Canlıların	 ihtiyaç	 duyduğu	 ve	 yararlandığı,	
Allah	tarafından	sağlanan	yaşamak	için	ge-
rekli	her	türlü	nimete ne denir?	 	

3. 4.



•	 Liselere	giriş	sınavından	yeni	çıkmış	olan 8.	 	
sınıf	öğrencisi	Süleyman,	sınavın	nasıl	geç-
ti?	diye	soran	 teyzesinin	oğluna	“Ben	ders-
lere	düzenli	gittim,	öğretmenlerimi	dinledim,	
sonra	 evde	 tekrarlarımı	 yapıp,	 bol	 bol	 test	
çözdüm.	Sınavım	da	iyi	geçti 	artık	Allah’tan	
hakkımda	hayırlısını	diliyorum.”	demektedir.

•	 Furkan	 Bey	 kurban	 bayramında	memleketi	
Ordu’ya	gidecektir.	Yolculuk	öncesinde	ara-
cının	 bakımlarını	 yaptırıp�kazasız	 belasız	
memleketine	 varmak	 için	 Allah’a	 dua	 edip	
yolculuğa	çıkmıştır.

	 Furkan	Bey	ve	Süleyman’ın	durumlarıyla	 il-
gili	olarak;	
I.		 Süleyman	tevekkülü	sadece	dua	etmek	ola-

rak	anlamıştır.
II.	 Süleyman	iradesiyle	yaptıklarından	sorumlu	

olmayacağına	inanmaktadır.
III.	Furkan	Bey	doğru	bir	tevekkül	anlayışına	sa-

hiptir.
	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

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

Karun,	 Musa’nın	 kav-
minden	 idi	 de,	 onlara	
karşı	 azgınlık	 etmişti.	
Biz	ona	öyle	hazineler	
vermiştik	 ki,	 anahtar-
larını	güçlü	kuvvetli	bir	
topluluk	 zor	 taşırdı.	
Kavmi	 ona	 şöyle	 de-

mişti:	Şımarma!	Bil	ki	Allah	şımarıkları	sev-
mez.	Allah’ın	sana	verdiğinden	ahiret	yurdu-
nu	 iste	ama	dünyadan	da	nasibini	unutma.	
Allah	sana	ihsan	ettiği	gibi,	sen	de	(insanla-
ra)	iyilik	et.	Yeryüzünde	bozgunculuğu	arzu-
lama.	Şüphesiz	 ki	Allah,	 bozguncuları	 sev-
mez.	 Karun	 ise:	 “O	 (servet)	 bana	 ancak	
kendimdeki	bilgi	sayesinde	verildi.”	demişti.	
Bilmiyor	muydu	 ki	Allah,	 kendinden	 önceki	
nesillerden,	ondan	daha	güçlü,	ondan	daha	
çok	taraftarı	olan	kimseleri	helâk	etmişti.	Gü-
nahkârlardan	günahları	sorulmaz.

 (Kasas	Suresi,	76-78.	ayetler)
	 Yukarıdaki	 ayetlerden	 hareketle	 aşağı-

dakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Firavun,	 halkın	 çoğunun	 Hz.	 Musa’ya	
inanmasından	endişe	duymaktadır.

B)	 Allah	bazı	 insanları	denemek	 için	aşırı	
maddi	zenginlik	verir.

C)	 Müslüman	hem	dünyası	hem	de	ahireti	
için	dengeli	bir	şekilde	çalışmalıdır.

D)	 Karun,	zenginliği	tamamen	kendisinden	
bilip	şımarmıştır.

5. 6.



Öğretmenin	 tahtaya	 yazdığı	metinde	 aşağı-
daki	sorulardan	hangisinin	cevabı	bulunamaz?

A)  İnsanlar niçin manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyar?	 	 	 	 		 	
B)	 Toplumda	dayanışma	nasıl	sağlanır?
C)	 Paylaşma	 ve	 yardımlaşmanın	 faydaları nelerdir?	
D)	 Toplumda	yardımlaşma neden çok önemlidir?	 	

Paylaşma ve yardımlaşmayla birlikte top-
lumda zengin ile fakir arasında; sevgi, say-
gı bağları kuvvetlenir, gelir dengesizliğinin 
azalmasına katkı sağlanır.  Toplumsal daya-
nışma ve barışa da katkı sağlar.

	 “Onların	mallarında	yoksullar	ve	muhtaçlar	 için	
de	bir	hak	vardır.”	

(Zâriyat	suresi,	19.	 ayet)
	 Verilen	ayetin	aşağıdaki	ibadetlerden	hangi-

sini	teşvik	ettiği	söylenemez?

A)	 Zekât	 B)	 İnfak
C)	 Oruç	 D)	 Kurban

7.

8.



 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Rümeysa Hanım, sadaka ibadetine örnek olabilecek davranışları tahta--
ya maddeler hâlinde yazmaktadır: 

Ders : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu : Sadaka Olabilecek Davranışlar

I. Müslümana selam vermek

II. Komşuya iyilik yapmak
III.

Buna göre Rümeysa Öğretmen üçüncü örnek olarak aşağıdakilerden hangisini  yazmamalıdır? 

A) Hasta olan bir yakınımızı ziyaret etmek

B) İşçilerin maaşını ödemek

C) İnsanlara karşı güzel yüzlü olmak

D) İnsanlara rahatsızlık veren bir taşı yoldan kaldırmak

Hz. Şuayb (a.s.) Medyen ve Eyke kavmine gönderilen peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de kıssası bulunmakta-
dır. Hz. İbrahim’in neslindendir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine 
Hatibül-enbiyâ (peygamberlerin hatibi) denilmiştir. İnsanlara Hz. İbrahim’e bildirilen dinin emir ve yasaklarını 
tebliğ etmiştir. Medyenliler atalarının doğru yolunda ayrılmışlar ve kötü yollara sapmışlardı. Yüce Allah’a 
iman ve ibadet etmeyi bırakmışlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyen, ticaret 
kervanlarının gelip geçtiği yollar üzerinde olduğundan ticaretle uğraşıyorlardı. Yaptıkları alışverişte muhak-
kak hile yapıyorlardı. Yol üstünde durup, bilhassa yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli hilelere başvurarak 
ellerinden alıyorlardı. Ayrıca sahip oldukları pek çok nimete şükretmeyip, nankörlük ediyorlardı. Yüce Allah 
onları doğru yola davet etmesi için Hz. Şuayb’ı peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Şuayb onlara nasihat -
lerde bulunup, Allah’a şirk koşmamalarını ve yalnızca ona ibadet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda hak-
sızlık ve hile yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını söyledi.

Bu metinde Hz. Şuayb ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hz. Musa ile aynı dönemde mi yaşamıştır?

B) Soyu hangi peygambere dayanmaktadır? 

C) Kavmine hangi öğütlerde bulunmuştur?

D) Hangi kavme peygamber olarak görevlendirilmiştir?

9.

10.

                    Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
                 0552 4102405

(Görüş ve önerileriniz için)




