
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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