
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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