
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)	■, ●, ▲
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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
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