
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

GAZİ ORTAOKULU 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 

8. SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1-Hakan Öğretmen, Peygamberimizin örnek davranışları ünitesini özetlerken şunları anlatmıştır:(I)

Peygamberimiz, “Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir.” buyurmaktadır.

(II) Bir esnafın dükkânına girip ıslak buğdayların altta olduğunu gördüğünde de “Bizi aldatan bizden

değildir.” buyurmuştur. (III) Peygamberimiz, hicret öncesinde sahiplerine vermek üzere emanet

malları Hz. Ali’ye teslim etmiştir. (IV) Bedir savaşı esnasında ele geçirilen esirler arasında yer alan

amcası ve damadını fidye getirmeden serbest bırakmamıştır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde Hakan Öğretmen, Peygamberimizin farklı

bir yönüne işaret etmektedir?    (10 Puan)

A)(I)B)(II)C)(III)                           D)(IV)

2- Hakan Öğretmen, dinimizin korunmasına önem verdiği beş esastan bahsederken aşağıdaki

örnekleri sıralamıştır: (I) Genetiği değiştirilmiş gıdalar insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. (II)

Bilinçsiz avlanma balıkların neslini tüketmektedir. (III) Doğada var olan zengin yer altı ve yer üstü

nimetlerin yanlış kullanımı ekonomi piyasasını olumsuz etkilemektedir. (IV) Tüm bu hususlara

Kur’an-ı Kerim; “kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…” diyerek konuya dikkat çekmiştir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde Hakan Öğretmen, farklı bir

konuyuanlatmaktadır?   (6 Puan)

A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV)

3-Asr suresi ile ilgili bilgi veren Hakan Öğretmen, surenin insanın hangi konularda zararda

olduğunu ve hangi durumlarda kazanç sahibi olacağını bildirdiğini söylemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların kazanç içerisinde olduğu durumlardan biri

değildir?(6 Puan)

A) Babası vefat eden Ali’nin sabretmesi

B) Zengin bir işadamı olan Cemil’in köyüne okul yaptırması

C) Yahudi bir ailenin çocuğu olan Hans’ın Müslüman olması

D) Satış elemanı olan Ayşe’nin satış yapabilmek için müşteriye yalan söylemesi

4-Hakan Öğretmen, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan vahşi katliamla ilgili sınıfta

konuşurken, Dinimiz İslâm’ın Kur’an-ı Kerim’de “İnsanların arasını düzeltmemizi, herhangi bir

canlıya haksız yere zarar vermememizi özellikle de insanlara değer vermemizi ve ona merhamet

göstermemizi ve böylece daha mutlu ve daha huzurlu bir yaşamı elde edebileceğimizi emrettiğini”

ifade etmiştir.(6 Puan)

Verilen bilgilere göre Hakan Öğretmen aşağıdaki hangi evrensel yasaya dikkat çekmektedir?

A)Biyolojik B)Fiziksel

C)Toplumsal D)Ruhsal

5-I- Kişinin, Allah’a şükrünün bir ifadesidir.

II- Zengin ile fakir arasında bir köprü görevi görür.

III- Toplumda ekonomik dengesizlikleri önleyen bir vasıtadır.

IV- Cimrilik ile bencillik gibi duyguları yok eder.

Hakan Öğretmen, zekâtın faydaları konusu üzerinde dururken yukarıdaki cümleleri ifade etmiştir. 

Buna göre verilen hangi cümle zekâtın bireysel faydalarını içerir?(6 Puan) 

A) I-III B) I-IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV



6- İslâm Dininin zenginliklerinden bahsederken Hakan Öğretmen, Türkiye toplumunun yardımlaşma 

ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etmiştir.  Örneğin, Suriyeli Müslümanların 

savaş ortamında zulüm görüp bütün mal varlıklarını bırakarak Türkiye’ye göç (hicret) ettiklerini ve 

Türkiye toplumununise bir kısmının kendileri dâhi ihtiyaç sahibi oldukları halde ellerindeki bütün 

imkânları Suriye’den gelen kardeşleriyle paylaştıklarını dile getirmiştir.  

Buna göre Hakan Öğretmen, Türkiye toplumunu bu şekilde davranmaya daha çok hangi ayetin 

yönlendirdiğini ifade etmiş olabilir?(10 Puan) 

A) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için bu dünyada ne iyilik yaparsanız ahirette onu 

bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir.” (Bakara suresi 110. ayet)          

B) “Siz, iyilik yapmak amacıyla ne harcarsanız Allah onun yerine daha fazlasını verir.” (Sebe suresi 

39. ayet)           

C) “Size verilse alamayacağınız kötü bir malı, insanlara iyilik edeyim diye vermeyin.” (Bakara suresi 

267. ayet) 

D) “O takva (Allah’tan korkmak) sahipleri ki zengin iken de fakir iken de Allah rızası için insanlara 

iyilikte bulunup, yardım ederler.” ( Al-i İmrân suresi 134. ayet) 

 

7-  Hakan Öğretmen, derste istişare konusunu anlatırken istişarenin karşılıklı fikir alışverişi veya 

beyin fırtınası olduğunu ifade etmiştir.                                                                                                                   

Aşağıda verilen kavramlardan hangisi istişare ile aynı anlama gelmemektedir?(6 Puan) 

A) Meşveret              B) Müşavere             C)  Danışma                D) Meşrevet 

8- Aşağıda Maun suresi ile ilgili verilen bilgilerin karşılarına doğru ise (D) yanlış ise (Y) 

koyunuz…(6 Puan) 

(….) Maun suresinde Müslümanların gösterişten kaçınması istenmiştir. 

(….) Maun suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.  

(….) Yoksulu doyurmayan kimselerin kıldığı namazda kabul olma yönünde sıkıntı vardır. 

9- Hakan Öğretmen, insanın inanma ihtiyacının yaratılışında olduğunu; Allah’ın buna karşılık 

insanları doğruya ve iyiliğe yönlendirmek amacıyla peygamberler gönderdiğini ifade etmiştir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, dinin birey ve topluma sağladığı faydalardan biri 

değildir?(6 Puan)A)Bireyi karamsarlığa düşmekten korur.          B) Kardeşlik duygusunu geliştirir. 

C) İnsanların bencillik duygularını artırır.         D) Ahlaki duyguları geliştirir.  

 

10- Hakan Öğretmen, peygamberimizin örnek davranışlarından bahsederken şu olayı örnek vermiştir: 

“Bir gün peygamberimiz ezan okunduğu bir sırada mescide giderken Ebu Mahzure adında bir 

çocuğun ezanla dalga geçip arkadaşlarını eğlendirdiğini görmüştür. Mahzure, peygamberimizin 

durumu fark ettiğini görüp kendisine kızacağını düşünürken namazdan çıkan peygamberimiz 

Mahzure’ye “sesin ne kadar da güzelmiş. Mescide gelip ezan okumak ister misin?”  demiştir.”                                                                                                                                                                      

Buna göre Hakan Öğretmenin örnek verdiği yukarıdaki olay peygamberimizin hangi ahlaki 

davranışıyla yakından ilgilidir?(10 Puan) 

A) Hakkı gözeten olması          B) İnsanlara değer vermesi 

C) Hoşgörülü olması                 D) Merhametli olması 

 

11-I- “Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler.” (Furkan suresi 67. Ayet) 



      II- “Ey Ademoğulları, her cami ve mescitlere gidişinizde güzel ve temiz giyinin.Yiyin için ama israf 

etmeyin.  Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.”(Araf 31.Ayet) 

Hakan Öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki ayetleri okumuştur. Buna göre okunan ayetler, 

aşağıdaki davranışlardan hangisini öncelikle kazanmayı önemsemez?(6 Puan) 

 

A)Dengeli bir hayat yaşamak           B) Kazandıklarını Allah yolunda infak (harcamak) etmek 

C)Aşırı harcamadan kaçınmakD)Bireyin ruh sağlığını korumak 

12- Hakan Öğretmen, İslam dininin neslin korunmasına büyük önem verdiğini ve bunun için çeşitli 

tedbirler aldığını ifade etmiştir.(6 Puan) 

Aşağıda verilenlerden hangisi Hakan Öğretmenin ifade edebileceği tedbirlerden biri değildir? 

A) Evlenmeyi teşvik etmiştir.B) Zinayı (ahlaki olmayan birlikteliği) yasaklamıştır.  

C)Zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır.D)Hırsızlık ve gaspı yasaklamıştır.  

13- Din Kültürü Dersinde Hakan Öğretmen, öğrencilerinin içki ve kumar konusunda öğrencilerinin 

hazır bulunuşluklarını test etmek için şu soruyu sınıfa sormuştur: “Değerli öğrencilerim, sizce Allah, 

Kur’an-ı Kerim’de içki ve kumarı niçin yasaklamıştır?”   https://www.sorubak.com  

Bu soru üzerine Hakan Öğretmenin öğrencileri, aşağıdaki hangi ayeti okursa doğru bir cevap 

vermiş olurlar?(6 Puan) 

A) “Allah’ın sizlere verdiği nimetleri ahirette size iyilik getirecek şekilde kullanın. Bununla birlikte 

dünya hayatınızın daha huzurlu olması için de çalışın. Allah’ın sizlere iyilik yaptığı gibi siz de 

insanlara iyilik yapın. Çünkü Allah, kötülük yapanları sevmez. ” (Kasas suresi 77. ayet)          

B) “Şeytan, içki ve kumarla sizi uyuşturarak aranıza kin ve nefret sokarak sizi Allah’ı anmaktan ve 

ona ibadet etmekten alıkoyar. Buna rağmen hala içki kumardan vazgeçmeyecek misiniz?” (Maide 

suresi 91. ayet)           

C) “Kötülüğün karşılığı elbette kötülüktür ama kim kötülük değil de affederse Allah ona hak ettiği 

karşılığı fazlasıyla verecektir.” (Şuara suresi 40. ayet) 

D) “Kötülük yapan insanlara yaptığınız kötü bir iş dediğinizde onlar hemen kolaya kaçıp biz 

atalarımızdan böyle gördük derler.” ( A’raf suresi 28. ayet) 

 

14- Hakan Öğretmen, öğrencilerine “bugün sizlere Usame adındapeygamberimizin bir arkadaşının 

bir davranışından bahsedeceğim. Usame bir gün savaş sırasında düşman ordusundan bir askerle 

dövüşürken düşmanı yere yatırıp tam kılıçla öldüreceği sırada düşman olan asker: Müslümanlığı 

kabul ettiğini deyivermiştir. Buna rağmen Usame adama inanmayıp adamı öldürmüştür. Olayı 

duyan peygamberimiz, Usame’ye çok kızmış ve niçin adamı öldürdüğünü sormuştur. Usame de “o 

yalan söyledi, ölmemek için onu dedi” deyince peygamberimiz, şu veciz (anlamlı) soruyu sormuştur: 

“Nerden biliyorsun? Adamın yalan söyleyip söylemediğini kalbini açıp içine bakarak mı öğrendin?” 

diye cevap vermiştir.  

Yukarıda anlatan olayla Hakan Öğretmen; 

I- İnsanlara karşı ön yargılı olunmamasını 

II- Dinin korunması gerektiğini 

III- Aklın korunmasının önemini 

Sonuçlardan hangisini/hangilerini amaçlamış olabilir?(10 Puan) 

A) Yalnız I             B) I ve II             C) I ve IIID) I, II, III                           https://www.sorubak.com  

https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/


                                        SORULAR 
1) “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün 
birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle 
yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten 
indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde 
her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında 
emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir 
toplum için deliller vardır.” (Bakara Suresi,164) 
Yukarıdaki ayette bilgi edinme yollarından hangisi üzerinde 
durulmuştur? 
A) Vahiy           B) Gözlem         C) Rüya             D) Taassup 
 
2) “Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.” 
Yukarıdaki atasözü hangi kavram ile ilgilidir? 
A) Kaza             B) Kader           C) Tevekkül       D) Rızık 
 
3) Peygamberimizin ‘‘konuşurken insanların yüzünebakması, 
onların sözünü kesmemesi’’ hangi özelliğinin bir sonucudur?  
A) Güvenilir olması                         B) İnsanlara değer vermesi 

C) Fetanet sahibi olması                D) Merhametli olması 
 
4) Kişinin bilmediği konularda bilenlere danışarak iş 
yapmasına ne denir? 
A) İstihare        B) İstişare       C) Tetkik        D) Sorgu-Sual 
 
5)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın akla ve düşünmeye 
verdiği öneme kanıt oluşturmaz? 
A) İnsana merhametli davranmayı emretmesi  
B) Aklı kullanmayı engelleyen zararlı maddeleri yasaklaması 
C) Ayetler ve olaylar üzerinde düşünmeyi tavsiye etmesi  
D) İnsanın sorumlu olabilmesi için aklı şart koşması 
 
6)  Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti 
müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz 
verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, size emanet edileni 
koruyun!”Hz. Peygamber, bu hadisiyle aşağıdakilerden 
hangisini öğütlemektedir? 
A) Güvenilir bir insan olmayı     B) İnsanlara değer vermeyi   
C) Danışarak iş yapmayı      D)Merhametlive hoşgörülü olmayı 
 
7)  Hz. Muhammed’in ‘‘İlim öğrenmek, her Müslüman üzerine 
farzdır.’’sözü İslam’ın hangi özelliğini yansıtmaktadır? 
A) İnsanlara değer verme           B) Bilgiye değer verme 
C) Çevreyi Koruma                       D) Toplumsal Yardımlaşma 
 
8)  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik 
anlamı vardır? 
A) Koşan tilki yatan aslandan iyidir.  
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
C) Yalnız taş duvar olmaz. 
D) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. 
9) Peygamberimizin çevresindeki insanların küçük hatalarını 
bağışlaması, onları görmemezlikten gelmesi onun hangi 
özelliğiyle açıklanabilir? 
A) Hoşgörülü Olması                 B) Tutumlu olması 
C) Sabırlı Olması                         D) Zamanı iyi kullanması  
 

10) Peygamber Efendimiz, kendisini davasından vazgeçirmeye 
çalışan Mekkelilere ‘‘Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz 
dahi yine bu davamdan vazgeçmem’’ şeklinde cevap vermiştir. 
Bu cevapta Peygamber Efendimizin ön plana çıkan iki özelliği 
hangileridir? 
A) İbadet ve duası                             B) Kararlılık ve cesareti  
C) Cesareti  ve merhameti               D) Merhameti ve affediciliği             
 
11) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki 
özelliklerinden biri değildir? 
 A) Yetim olması                          B) Sabırlı olması       
 C) Güvenilir olması                    D) Hoşgörülü olması 
 
12)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik 
ettiğini gösteren ayetlerdendir? 
A) ... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın... (Bakara 
suresi, 195. ayet)  
B) Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara 
korku yoktur. (Ahkâf suresi, 13. ayet)  
C) Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun 
doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük 
edersiniz... (Hucurât suresi, 6. ayet)  
D) İyilikle kötülük bir olmaz, sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde 
önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki 
candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34. ayet) 
 
13) Peygamberimizin (s.a.v)  kızlarını evlendirirken onların fikrini 
alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini 
uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? 
A)Danışarak iş yapmasının            B) Cesaretli olmasının               
C) Güvenilir olmasının                   D) İnsanlara değer vermesinin 
 
14) Peygamberimizin bir Yahudi cenazesi götürülürken 
saygıdan ayağa kalkması aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
A) insanları affetmesi                       B) Zamanını israf etmemesi 
C) İnsanlara tebliğde bulunması     D) İnsanlara değer vermesi  
 
15)Pazarda,portakal tezgahında iyi portakalların öne, kötülerin 
ise arkaya dizildiğini gören Mehmet: “Acaba bunlar Peygamber 
Efendimizin hadisini bilmiyorlar mı?” diye düşünmüştür. 
Mehmet, Hz. Peygamber’in hangi hadisini hatırlamıştır?  
A) Bizi aldatan bizden değildir.  
B) Verilen söz, sorumluluk gerektirir. 
C) İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.  
D) Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir 
lokma yememiştir. 
 
16) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir? 
A) Anne – Baba                                B) Dede – Nine                           
C) Çocuk – Torun                             D) Amca – Dayı  
 
17) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir 
lokma yememiştir.” sözüyle Peygamberimiz aşağıdakilerden 
hangisinin önemine dikkat çekmektedir? 
A) Doğruluğun    B) Çalışmanın    C) İbadetin   D) Yardımlaşmanın  
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18) - Peygamberimizin “…Vallahi suç işleyen kızım Fatıma da 
olsa onun da cezasını veririm” sözü onun hangi prensibe 
değer verdiğini gösterir?  
A) Adalete B) Cesarete C) Zamana D) İlme 
 
19) Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce 
Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri 
sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini 
kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can 
güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri 
düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır.  
Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
A) Zamanı iyi değerlendirmesini               B) Güvenilirliğini  
C) Cesaretini                                                 D) Sabrını    
 
20) Hz. Muhammed hayvanların aç-susuz bırakılmalarını ve 
hayvanlara fazla yük vurulmasını istemezdi.  Onlara eziyet 
edilmesini ve haksız yere öldürülmelerini yasaklamıştır. 
Burada peygamberimizin ön plana çıkan  özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güvenilir olması 
B) Hayvanları ve doğayı sevmesi  
C) Sabrı ve Cesareti  
D) Hakkı gözetmesi ve zamanını iyi değerlendirmesi 
 
21)“(Ey Peygamber!) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara 
yumuşak davrandın; eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, insanlar 
senin etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i İmrân suresi, 159. 
ayet) Bu ayette, Hz. Muhammed’in aşağıdaki hangi 
özelliğinden bahsedilmiştir?      
A) Cesaretinden                      B) Merhametinden  
C) Yöneticiliğinden                 D) Yardımseverliğinden 
 
22) Ayetü’l-Kürsi’de aşağıdaki Allah’ın isim ve sıfatlarından 
hangisinden bahsedilmemektedir?  
A) Aliyy                                 B) Azim           
C) Adil                                   D) Hayy 
23) Bir gün bir sahabe, içi zeytinyağı dolu bir kandili getirip 
mescide asar. O zamana kadar Müslümanlar Medine’de böyle 
bir kandil henüz görmemişlerdi. Mescide gelen sahabelerin 
bir kısmı, bunun Şam’daki Hıristiyanlardan alındığını 
öğrenince: - Müslümanların mescidine Hıristiyanların yaptığı 
kandili mi asıyorsun? diyerek tepki gösterir. Az sonra Hz. 
Peygamber gelip kandili görünce: Bunu kim getirdi, diye 
sorar. Oradakiler, getireni göstererek: Şam’daki 
Hıristiyanlardan alıp getirmiş, derler. Bunun üzerine sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.) kandili getiren sahabeye tebessümle 
bakarak şöyle dua eder: Sen bizim mescidimizi aydınlattın, 
Allah da senin kabrini aydınlatsın. Daha sonra da şöyle 
buyurur: İnsanlığa faydalı olan şeyler, müminin yitik malı 
gibidir. Nerede ve kimde bulursa bulsun hemen sahip çıkarak 
onu Müslümanların istifadesine sunsun. Yukarıdaki hadiste 
verilmek istenen temel mesai aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Müslümanların, Hıristiyanların kullandıkları şeylere karşı 
olmaları gerektiği. 
B) İnsanlığa faydalı olan ilimlerin, insanlığın ortak değeri 
olduğu. 
C) Müslümanların zamanın teknolojisinden geri kalmamaları 
gerektiği. 
D) Müslümanların başka dinlere mensuplarla etkileşim içine 
olabilecekleri. 
 
24) Hz Muhammed hastaları ziyaret eder, cenazelere 
katılır,insanlar arasında ayrım yapmazdı.  

Bu onun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir? 
A) Cesareti                        B) Merhameti  
C) Sözünde durması        D) İnsanlara değer vermesi 
 
25) İslam dininde bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulması 
için iki temel şart vardır. 
 Bu şartlar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? 
A) Akıllı ve ergen olmak               B) Sağlık ve zenginlik 
C) Akıllı ve sağlıklı olmak             D) Hür veya köle olmak 
26) Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin özelliklerinden biri 
değildir? 
A) Güvenilir olması                     B) Gerçek olması 
C) Zanna dayalı olması              D) Kesin olması 
 
27)  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur.  
B) Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu tutar. 
C) Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine getirebilirler.  
D) Kuran’ı aklımızı kullanmamızı ister. 
28) Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar. 
B) Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar 
C) Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar. 
D) Bütün canlıların ortak özelliğidir. 
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29) Hz. Muhammed(sav), altı yaşında annesini ve sekiz yaşında 
dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışındaki bütün çocukları 
Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak o bütün 
bunlara hiç isyan etmemiştir.Bu açıklamalar Peygamberimizin 
hangi özelliğini gösterir? 
A) Güvenilirliğini    B) Cesaretini    C) Çalışkanlığını   D) Sabrını   
 
30)Peygamberimizin kendisini ziyarete gelen  Necran 
hristiyanlarına ,  mescidin doğusuna dönerek kendi ibadetlerini 
yapmalarına müsaade etmesi Peygamberimizin hangi yönünü 
gösterir? 
A) Cesaretini                                    B) Hoşgörüsünü  
C) Danışarak iş yaptığını                D) Güvenilirliğini  
31) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de insanlara tavsiye 
edilen bilgi edinme yollarından birisi değildir? 
A) Akıl            B) Vahiy               C) Zan               D) Duyular 
 
32)Cahiliye dönemi insanları Allah’ın varlığını bilmekteydiler. 
Ancak onlara göre hâşâ Allah; evreni yaratıp daha sonra bir 
şeye karışmadığını, Allah’ın işlerini putların gördüklerine 
inanmaktaydılar. Aşağıdaki Bakara Suresi 255. Ayetin hangi 
kısmı bu iddiaya cevap niteliğindedir? 
A) “O hayydır, kayyûmdur.” 
B) “Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.” 
C) “O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.” 
D) “O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup 
gözetmek kendisine zor gelmez”  
 
33)  Aşağıda verilen zekatla sadaka arasındaki farklar 
hakkında bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Zekat yılda bir kez verilir, sadaka her zaman verilebilir. 
B) Zekat miktarı için nisap miktarı mala sahip olmak 
gerekirken, sadaka için temel ihtiyaçları karşılamak yeterlidir. 
C) Sadaka sadece malla yapılmazken, zekat malla yapılır. 
D) Zekat vermek için elimizdeki malın bir yıldır bizde olması 
gerekirken, sadaka için böyle bir şart yoktur. 
 
NOT: 1-32 arasındaki sorular üçer puan, 33. soru dört puandır. 

MERVE KAPLAN – DKAB ÖĞRETMENi
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Adı Soyadı: ………………………………………………………………. 

Sınıfı : 8/ ..… ,                    No: ……………. 
 
 

1.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması 
gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır? 
A) Neslin korunması  B) Aklın korunması 
C) Dilin korunması  D) Dinin korunması 
 
 

2.  Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir. 
B) Dinimiz neslin korunması için nikaha önem vermiştir. 
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır. 
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur. 
 
 

3.  Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması 
gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir? 
A) Amel işlemek. B) Hakkı tavsiye etmek. 
C) İman etmek  D) Cennetteki nimetleri saymak. 
 
 
“Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların 
yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! 
Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden 
sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların 
arasına kat!” 

4.  Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Allah’ın (c.c.) kudret ve yücelik sahibi olduğu 
B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği 
C) Allah’ın (c.c.) peygamberlere hikmet verdiği 
D) Allah’ın (c.c.) dünya ve ahiretin sahibi olduğu 
 
 
 ............................... akıl sahibi bireyleri kendi özgür 
iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların 
mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. 

5.  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
A) Din              B) Nesil            C) Can           D) Hak 
 
 
“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları 
şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki 
saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.) 

6.  Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) İslam dini, içki ve kumarı yasaklamıştır. 
B) Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması 
gerektiği belirtilmiştir. 
C) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren 
şeylerden uzak durulmasını istemiştir. 
D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur. 
 
 

 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 

II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI 
 
Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı 
olan Akif, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye 
soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu. 

7.   Akif’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir? 
A) Tefekkür     B) Tevekkül     C) Teessür   D) Teşekkür 
 
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı anlatmak için bir gün 
Taif’e gitmişti. Ancak Taifliler Mekke müşriklerinin 
kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir 
tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, 
geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok 
üzüldü ve onlar için, “Rabbim, halkımı bağışla, onlar 
ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etti. 
(Buhârî, Enbiyâ, 54.) 

8.  Yukarıda asıl vurgulanmak istenen nedir? 
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) farklı şehirlere gitmiştir. 
B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır. 
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür. 
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir. 
 
 
Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp 
savunma yapılması görüşündeydi. Ancak 
arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını 
istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi 
görüşünden vazgeçti. 

9.  Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır? 
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametliydi. 
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi. 
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı. 
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi. 
 
 

I. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip 
etmesi, ısınan suyun buharlaşması. 

II. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlere ve 
okyanuslara açılarak insanlara fayda sağlamaları. 

III. Toplumsal olaylar sebep sonuç ilişkisine göre neticelenir. 
Sevgi, kardeşlik ve dostluk, insanlar arasındaki ilişkiyi 
güçlendiren, toplumun birbiriyle kaynaşmasını sağlayan 
en önemli unsurlardır. Eğer sevgi, kardeşlik ve dostluk 
yoksa nefret, ayrılık ve düşmanlık vardır. 

10.   Yukarıda verilen örnekler sırasıyla aşağıdaki 
evrendeki yasalardan hangileriyle ilgilidir? 
             I              –              II                –            III 
A)   Biyolojik      –      Toplumsal        –      Biyolojik 
B)   Fiziksel         –      Fiziksel             –      Toplumsal 
C)   Fiziksel         –      Toplumsal        –      Biyolojik 
D)   Toplumsal   –      Biyolojik           –      Fiziksel 
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Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı 
olan Akif, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye 
soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu. 

11.   Akif’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir? 
A) Tefekkür        B) Tevekkül      
C) Teessür      D) Teşekkür 
 
Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı 
olan Akif, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye 
soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu. 

12.   Akif’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir? 
A) Tefekkür     B) Tevekkül     C) Teessür   D) Teşekkür 
 
 

I. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi 
ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın 
(c.c.) koyduğu bu yasalar evrenseldir. 

II. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu 
yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah (c.c.) 
bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini bu 
yasalara bağlı kılmıştır. 

13. Yukarıda tanımları verilen evrendeki yasalar 
sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? 

I                   –                     II 
A)   Biyolojik yasalar     –   Toplumsal yasalar 
B)   Fiziksel yasalar        –   Biyolojik yasalar 
C)   Fiziksel yasalar        –   Toplumsal yasalar 
D)   Toplumsal yasalar  –   Biyolojik yasalar 
 
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinden önce de 
haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında 
yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na 
(Hilfü’l-Fudûl) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, 
güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur. 

14.  Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) adaletlidir. 
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını 
savunmaktadır. 
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır. 
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’un en genç 
üyesidir. 
 
 
 “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip 
satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Müslim, Zekat,110.) 

15.   Hz. Peygamber’in (sav) yukarıdaki sözünde 
anlatılmak istenilen ana konu nedir? 
A)   Zengin olmak için kazanmak. 
B)   Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak. 
C)   Dilencilik yaparak kazanmak. 
D)   Emek sarf ederek helal rızık kazanmak. 
 
 
 

 
I- Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar. 
II- Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumludur. 
III- İnsan yaptıklarından sadece dünyada 
sorumludur. 

16.   İnsan ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi 
veya hangileri doğrudur? 
A)  I-III            B)  I,II ve III            C)  I-II           D)  I-IV 
 
 
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere 
verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, 
bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi 
ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda 
değerlendirilir. 

17. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)  Rızık           B)  İrade               C)  Ömür             D)  Kaza 
 
 
Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde, 
Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli 
olacağını düşünen Hz. Peygamber, Mekke’nin dışında 
Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret 
yoluna çıkarken Allah’a (c.c.) tevekkül ederek gerekli 
tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya 
gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler 
kazdırarak önlem almıştır.  

18.   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin 
vermek istediği temel düşünceyi ifade eder? 
A)   Hz. Peygamberin hayatında hicretin önemi büyüktür. 
B)   Hz. Peygamber Medineli bir heyetle görüşmüştür. 
C)   Hz. Peygamber müşriklerle mücadele etmiştir. 
D)   Hz. Peygamber yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır. 
 
 
İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. 
İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve 
sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey 
yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. 

19.   Verilen metne göre insanı sınırlı olan iradesini 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A)   Cüzî irade    B)   Tevekkül  
C)   Küllî irade    D)   Rezzak 
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Fıtır sadakası; 
I. Ramazan ayında verilmesi gerekir. 
II. Halk arasında bu sadaka türüne “bağış” denir. 
III. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisab miktarı 
kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü 
oldukları kimseler için fıtır sadakası verirler. 
IV. Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir. 

20. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 
yanlıştır? 
A)   I-II        B)   II-IV  C)   Yalnız IV  D)   Yalnız III 
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“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Suresi 39.Ayet) 

  

 

 

  

 

A-)Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. (4*5=20 PUAN) 

Ahsenü’l Kasas Hurafe Din İstişare Muhammed’ül Emin 

1-) Akıl sahibi bireyleri, kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, insanların mutluluğunu amaçlayan 

ilahi kurallar bütününe …………………………………. denir.  

2-) İslam’ın aslında olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara …………………………….……….. denir. 

3-) Yapılacak bir işte, tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmak, görüş alış verişinde bulunarak, 

onlara danışıp, fikirlerini sormaya..……………………………………………….denir. 

4-) Hz. Muhammed (sav)’e yaşadığı dönemdeki insanlar dürüst ve güvenilir anlamına gelen 

…………………………………………………….….….. demişlerdir.. 

5-) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un (a.s) hayat hikayesi  ………………………………………………..………………….. diye nitelenir. 

B-) Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız. (3*5=15 PUAN) 

 
Dinimize göre, insanın yaptıklarından sorumlu olmasının şartı akıllı olmasıdır 

 
Asr; zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. 

 
Dinin temel gayesi insanların sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır. 

 
Dinin inanç ve ibadet öğütleri olduğu gibi ahlaki öğütleri de vardır. 

 
Hz. Muhammed (sav) insanların onurlarının korunmasını istemişitir. 

C-) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz. (4*5=20 PUAN) 

Nesil 
 

İnsanların yaratılış itibariyle bulundurduğu özellikler. 

Tahrif 
 

Allah tarafından müsaade edilen, zararsız şeyler 

Haram 
 

Allah tarafından kesin olarak yasaklınmış olan şeyler 

Helâl 
 

Saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir. 

Fıtrat 
 Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, 

kuşak. 
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8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 

2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI 
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“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Suresi 39.Ayet) 

D-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (5*9=45 PUAN)

1-I. “Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize 

haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı 

ticaretle yiyin. …” (Nisâ suresi, 29. ayet) 

   II. “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları 

öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa 

bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” 

(Mâide suresi, 32. ayet) 

  III. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, 

içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. ...” 

(Nisa suresi, 93. ayet) 

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği 

ile ilgilidir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II. 

C) I ve III  D) II ve III 

 

2- “Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel 

defteri kapanır: 

Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine 

dua eden hayırlı evlat.” 

Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki 

kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

A) Sadaka-i fıtır  B) Sadaka-i cariye 

C) İnfak   D) Zekât 
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3-Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin 

belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam 

dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini 

gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın 

büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. 

Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir 

şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk 

bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu oyuğa 

bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide 

etmeden el uzatıyordu. 

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki 

hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir? 

A) Sadaka, malı bereketlendirir. 

B) Sağ elin verdiğini sol el görmesin. 

C) Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. 

D) Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları 

yok eder. 

 

4- Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve 

fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan 

kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90) 

Bu ayet, İslam’ın; 

I. malın, 

II. dinin, 

III. aklın 

korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili 

mesajlar içermektedir? 

A) I ve II  B) I ve III  

C) II ve III  D) I, II ve III 

5- “Öyleyse yetimi sakın ezme. İsteyeni de sakın 

azarlama.”(Duha Suresi 9-10 Ayet) 

Verilen ayette Allah (c.c) hangi konuyu 

vurgulamıştır? 

A) Merhamet  B) Adalet 

C) Güvenilirlik  D) Cesaret 

 

6- Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin 

hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey 

vereceğim.” diye seslenir. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” diye 

sorar. O da hurma vereceğini söyler. Bunun 

üzerine Allah Resulü, “Eğer aldatıp ona bir şey 

vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış 

olurdu.” buyurur. 

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anneler çocuklarına merhametli olmalıdır. 

B) Çocuklar koruyup gözetilmelidir. 

C) Verilen söz yerine getirilmelidir. 

D) Başarı ödüllendirilmelidir. 

 

7- I-Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, 

birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 

edenler müstesnadır 

    II- İnsan gerçekten ziyan içindedir. 

    III- Asra yemin ederim ki 

Numaralanmış olarak verilen Asr Suresinin 

Türkçe anlamının doğru sıralanışı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) I, II,III  B) III, II, I 

C) II, III, I  D) III, I, II 

 

8- Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen 

söz, sorumluluk gerektirir. (İsra suresi, 34. ayet) 

Yukarıdaki ayette hangi davranışın yapılması 

istenmiştir? 

A) Merhametli olmak B) İstişare yapmak 

C) Güvenilir olmak D) Hakkı gözetmek 

 

9- “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun 

yeme içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı 

yoktur.” 

Bu hadis ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisini vurgulamaktadır? 

A) İnsanın ahlakını düzeltmesi gerektiğini 

B) İnsan gücünün yetebileceği şekilde olduğunu 

C) İnsan için kolaylıklar taşıdığını 

D) Yalnızca Allah rızası için yapılması gerektiğini 
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“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Suresi 39.Ayet) 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 



1- DİN kavramının tanımını kısaca yazınız. 
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2- Bir Müslümanda aşağıdaki özelliklerden hangisi 

kesinlikle bulunmamalıdır? 

a) çekingenlik  b) korkaklık  c)cimrilik  d) yalancılık 

 

3-Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve 

ayrıcalıklar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) adalet      b) sorumluluk   c) özgürlük     d) hak 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin ana konularından değildir? 

a) İnanç esasları              b) Ticaret ilkeleri  

c) Ahlak ilkelerid) Toplumsal ilişkiler          

 

5- Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle 

görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmaya ne denir? 

a)  infak      b) ittifak    c) istişare    d) emanet 

 

6- Dinimizde sarhoşluk etkisi veren her türlü madde 

haram kılınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yasağın 

nedenlerinden biri olamaz? 

a) Haksız kazanca neden olması 

b) Trafik kazalarına neden olması 

c) Aile yuvasını bozmaya neden olması 

d)  Sağlığı bozmasına neden olması 

 

7- “Müslüman, insanların ................  ve ..................... 

emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî,)  

Yukarıdaki hadis tamamlayan en uygun ifade 

hangisidir? 

A-canından–namusundan  B- sözünden – dilinden  

C- elinden – dilinden D- bakışından – duruşundan  

 

8-  Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır?                                                            

A) Neslin korunmasından sadece aileler sorumludur. 

B) İslam dini neslin korunması kapsamında eğitime 

önem vermiştir.                                                                                                   

C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır. 

D) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir. 

 

9. Dinde dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan 

yaklaşımlara ne denir? 

a) Biat       b) Bid’at        c) Beyan    d) Cehalet   

10- Hz. Yusuf (as) kıssası Kur’an-ı Kerim’de nasıl 

adlandırılmıştır? Cevabı aşağıdaki kutulara bir harf gelecek 

şekilde yazınız. (cevap iki kelimedir) 

11- “ Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar… (Buhârî, 

Cenâiz, 92; Müslim, Kader, 22-25)Bu hadiste geçen ‘’fıtrat’’ 

kelimesinin anlamı nedir? 

a) Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etme 

b) Kur’an ve hadisleri bilme 

c) Olağanüstü yeteneklerle doğma 

d) Tüm vücut organları tam olma 

 

12. Hayatı anlamlandırmaya çalışan biri kendisine aşağıdaki 

sorulardan hangisini sorması uygun olur? 

A) Ben neden güzel değilim?  

B) Nasıl daha çok kazanıp zengin olabilirim?  

C) İnsanlara kendimi nasıl beğendirebilirim?  

D) Benim yaratılış amacım nedir?  

 

13. “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. 

Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur... (Müslim, 

Cum’a, 43.)Peygamberimiz (sav)in bu sözü 

aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer? 

A) Canın korunması      B) Neslin korunması 

C) Malın Korunması      D) Dinin korunması 

 

14. “İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta 

olmak üzere Müslümanların kendilerine örnek almaları 

gereken tek ve en güzel model.” Anlamında kullanılan Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) sıfatını aşağıdaki kutulara bir harf 

gelecek şekilde yazınız.(cevap iki kelimedir) 

15- Peygamberimiz (sav)in davranışları hangi özelliği 

ile ilgilidir? Numaralandırarak cevaplayınız. 
Peygamberimizin (sav) 

davranışı 
   Taşıdığı özellik  

Hılfül Füdul’a 

katılması 
1   İnsana değer 

vermesi 

Ümmü Mihcen’in 

mezarını ziyaret etmesi 
2  Çalışkan olması   

Kendisini taşlayan 

Taif’lilere beddua 

etmemesi 

3  Güvenilir olması 

Mekkelilerin ona El-

Emin lakabı takmaları  
4  Haksızlığa karşı 

çıkması 

Medine de yapılan  

Mesci-di Nebinin 

yapımına  yardımcı 

olması 

5   

Merhametli olması  

Adı: 

 
Soyadı: 

 
Numara: 
Sınıf: 

NİĞDE / MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK İMAM HATİP 
ORTAOKULU 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 
8. SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV 

SORULARIDIR 

Sınav Puanı(90)  

Ders İçi Ahlak 
Puanı(10) 

 

Toplam (100)  

Yönerge: Her bir test sorusu 3 puandır. Diğerlerinin puanı üzerinde yazılıdır. Toplamı 90 puan, dersteki davranışlarınız da 10 puan 
üzerinden değerlendirilecektir. Kopya çeken ve çektirenlere sıfır puan  verilip disipline sevk edileceklerdir. BAŞARILAR DİLİYORUM. 
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16. Aşağıda peygamberlerin temel özelliklerinin 

açıklaması verilmiştir. Siz de bu özellikleri 

altlarındaki satıra yazınız.(5puan) 

1- Her zaman her işte doğruluktan ayrılmamak. 

............................................ 

2- Güvenilir olmak anlamına gelir. 

............................................. 

3- Akıllı ve zeki olmak. 

.............................................. 

4- Allah’tan cc. aldığı mesajları insanlara ulaştırmaktır. 

............................................. 

5- Günah işlemekten uzak olmaktır. 

............................................. 

 

17- Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun 

sözcüklerle doldurunuz. (10p) 

1- İslam dini, aile kurumunun temeli olan 

(.........................) üzerinde önemle durur. 

2- Çocuklar milli, manevi ve ahlaki değerleri ailede 

öğrenir. Bu yönüyle aile çocuk için bir 

(......................) gibidir. 

3- İslam dininde aklın korunmasına yönelik olarak 

(.........................) ve uyuşturucu yasaklanmıştır. 

4- İnsanın maddi ihtiyaçları olduğu gibi 

 (.........................) ihtiyaçları da vardır. 

5- Bir kişinin dinen mükellef olabilmesi için 

(.........................) sağlığının yerinde olması gerekir. 

18- Hz. Yusuf (as) hayatından çıkarabileceğimiz 

sonuçları en az 5 madde olmak üzere aşağıya yazınız. (5p) 

1-.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Asr suresinin okunuşunu yazınız.(5P) 

Vel asr............ 

 

 

 

 

 

 

 

20-Asr suresinin özelliklerini yazınız.(5madde)(5P) 

1-.. 
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21. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellemi kendine örnek alman gereken 

Müslüman bir genç olarak nasıl bir hayat yaşaman 

gerektiğini aşağıya yazar mısın?(10 puan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ayet-el Kürsi’nin okunuşunu yazınız.(5p) Allahu lailahe......... 

 

 

 

https://www.sorubak.com  

 

https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/

	8.sdin2.dnem1.yaziliyoklamasi
	8sdin2x1x19yazili19
	8sdin2x1yeniyaz19muf
	8sdinsinavi19-20
	dinkltru8s-2x1-2019

