
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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