8. SINIFLAR İÇİN
FEN LİSELERİ VE NİTELİKLİ OKULLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DENEME KİTAPÇIĞI
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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.
● Bu sınav için tavsiye edilen süre 10 dakikadır.
● Bu denemede 10 soru bulunmaktadır.
Bu deneme
1. ünite
konularını
içermektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Sema, kaza ve kadere iman konusuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

2.

“Kader, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin,
zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından
ortaya çıkarılması anlamına gelir. Kaza ise
ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin Allah tarafından bilinmesi ve
irade edilmesi manasında kullanılır. İman
esaslarının birbiriyle olan ilişkisini düşündüğümüzde anlarız ki kader ve kazaya iman,
Allah’a (c.c) iman etmenin tabii bir neticesidir. Çünkü Allah’a (c.c) sıfat ve isimlerinin
gerektirdiği şekilde iman etmek O’nun ezeli
ilmine, iradesine, kudretine ve yaratmasına
da iman etmemizi gerekli kılar.”

Özellikle 20 ve 21. yüzyılda elde edilen tüm
bulgular evrenin üstün bir aklın, kusursuz
bir plan ve tasarım sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Ne var ki bilimin 20. yüzyılda
kesin delillerle ortaya koyduğu bu gerçek,
Darwinist-materyalist felsefeyi benimsemiş
kişiler tarafından görmezlikten gelinmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi materyalistler evrenin, kaosun, karmaşanın ve
tesadüflerin ürünü olduğunu iddia ederler.
Ancak, evrenin oluşumundan içinde işleyen
sistemlerin ve barındırdığı varlıkların arasındaki kusursuz denge ve ahenge kadar
incelenen her konu, evrenin kesinlikle tesadüf eseri olamayacağını ortaya koymaktadır.

Bu açıklamayla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

Bu açıklama aşağıdaki yargılardan hangisine
işaret etmektedir?

A)

Sema, kader tanımını doğru, kaza
tanımını yanlış yapmıştır.

B)

Sema, Allah’ın kaza ve kaderle ilişkili olan sıfatlarını doğru anlamıştır.

C)

Sema, kaza ve kader kavramlarının
tanımlarını yanlış yapmıştır.

D)

Sema, kader ve kazaya inanmanın
iman esaslarından olduğunu doğru
söylemiştir.
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1.

A) Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur.
B) Allah’tan başka yaratıcı yoktur.
C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
D) Yaratılan her varlığın bir sonu vardır.

3.

İngiliz fizikçi ve matematikçi olan Sir James
Jeans evrendeki kusursuz düzeni şu şekilde ifade etmiştir: “Evren hakkında yapılan
bilimsel bir araştırmanın sonucu tek bir
cümleyle özetlenebilir: Evren, matematik
bilgisi sonsuz bir varlık tarafından dizayn
edilmiş olarak görülüyor.” (Sir James Jeans, The Mysterious Universe, Cambridge
University Press, 1932, s. 140)
Aşağıdakilerden hangisinde verilen metinle
çelişen bir yargı bulunmaktadır?
A) Evrenin yaratılışı tesadüflere dayanmaktadır.
B) Allah sonsuz ilmiyle evreni düzenlemiştir.
C) Varlıklar âleminin yaratıcısının sınırsız özellikleri bulunmaktadır.
D) Evrendeki düzen gözlem ve araştırmalarla
keşfedilebilir.

2

Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4.

6.

● Üzerinde yaşadığımız dünya, nasıl bizim yaşamımız için bu denli uygun bir barınak olabildi?
● Bu evrendeki denge, ahenk ve düzen nasıl
ortaya çıktı?
● İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren
nasıl var oldu?
İşte bu sorular, tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl ve sağduyu ile
bu soruları inceleyen bilim insanlarının ya da
düşünürlerin vardıkları sonuç ise hep şu olmuştur:-------

Kader ve kazaya iman etmek demek, hayır
ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı
ve faydasız ne varsa tüm bunların Allah’ın
(c.c) bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması
ile mümkün olduğuna, Allah’tan (c.c) başka
yaratıcı olmadığına inanmak demektir. Kadere iman, kâinatta olan her şeyin bir ölçüye göre, bir hikmete göre cereyan ettiğini
kabul etmek demektir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi
Allah’ın kaderle doğrudan ilişkili sıfatlarından biri değildir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

A)

İlim

B)

İrade

C)

Kudret

D)

Semi

A) Evren tesadüf sonucu oluşmuştur.

C) İnsan, Allah’ın evrene koyduğu düzeni korumalıdır.
D) Allah, gökleri ve yeri yaratıp kendi haline bırakmıştır.
5.

Kader, kelime olarak bir şeye gücü yetmek,
bir şeyi biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile
yapmak, kıymetini bilmek, bir şeyi başka bir
şeyle mukayese etmek anlamındadır. Kavram olarak, ezelden ebede kadar olmuş ve
olacak şeylerin hepsinin Allah (c.c) tarafından bilinmesi ve irade edilmesi manasında
kullanılır. Kaza ise kelime olarak hükmetmek, emretmek, muhkem ve sağlam yapmak, ifa etmek demektir. Kavram olarak
kullanıldığında ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah
(c.c) tarafından ortaya çıkarılması anlamına gelir.
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B) Evrende kusursuz bir düzen ve mükemmel
bir tasarım vardır.

7.

Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene
göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır. İlk olarak insanın
mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir
göstergesidir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinle doğrudan ilişkilendirilemez?
A) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı,
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp
tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)
B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde
yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet.)

Buna göre;
I. Tüm gezegenlerin yaratılması

C) “Gökten bir ölçüde yağmur indirip onu yeryüzünde durdurduk.” (Mü’minun suresi, 18.
ayet)

II. Evrendeki denge
III. Yaratılan varlıkların ölmesi

D) “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve
biz her şeyi, kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz.” (Hicr suresi, 21.
ayet)

IV. Varlıklara ömür süresi belirlenmesi
durumlarından hangileri kadere örnek olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) I ve IV
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Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
8.

Evrendeki çok sayıda irili ufaklı gezegenin her biri büyük bir düzenin kritik önem taşıyan parçalarını
oluşturur. Hiçbirinin ne uzaydaki konumları, ne de hareketleri gelişigüzel değildir; tam tersine bildiğimiz
bilmediğimiz sayısız detaylarıyla özel olarak ayarlanmış, belli bir amaç üzerine yaratılmışlardır. Nitekim evrendeki dengeleri etkileyen sayısız kriterden sadece gezegenlerin konumlarındaki değişim bile
iç içe geçmiş dengeleri altüst etmek, karmaşaya sebep olmak için yeterli olabilecek niteliktedir. Ancak
bu dengeler hiçbir zaman şaşmaz ve evrendeki mükemmel düzen de hiçbir aksaklığa uğramadan
devam eder.
Bu metnin içeriğiyle doğrudan ilgili olan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O, bizim Mevla’mızdır. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (Tevbe suresi, 51. ayet)
B) “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen
bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’am suresi, 2. ayet)
C) “Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen
Allah’ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik; sonunda o, hurma salkımının (ağaçta kalan) yıllanmış
sapı gibi olur. Ne Güneş’in Ay’a yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir
yörüngede yüzüp gider.” (Yasin suresi, 38-40. ayetler)
D) “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” (Mülk suresi, 23. ayet)

9.

10.

Evrendeki düzeni gösteren delillerden biri
de su döngüsüdür. Yeryüzündeki sular ısı
ile buharlaşır ve gökyüzünde bulutlarda
birikir. Bulutlar karşılaştıkları soğuk hava
dalgasıyla bu suları yağmur, kar ve dolu
olarak yeryüzüne geri gönderir. Bu olay su
döngüsüdür ve yeryüzünün temiz su ihtiyacını karşılayan sistemdir.

“O ki birbiri ile uyumlu yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir
uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de
bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz
(aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve
4. ayetler)

Bu metin ile aşağıdaki ayetlerden hangisi
ilişkilendirilebilir?

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsrâ suresi, 36. ayet)

A) İnsanların insanlarla ilişkisini düzenler.
B) Allah, evreni en güzel şekilde yaratmıştır.

B) “İman edip salih amel işleyenlere gelince
halkın en hayırlısı onlardır.” (Beyyine suresi,
7. ayet)

C) Allah, evren ilişkisini ortaya koymaktadır.
D) Yaratılanlarda uyumsuzluk arayan bulamaz.

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi,
256. ayet)
D) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.
Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz…” (Zuhruf suresi, 11. ayet)
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TEST BİTTİ.
Diğer sayfaya geçiniz.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

8. SINIFLAR İÇİN
FEN LİSELERİ VE NİTELİKLİ OKULLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DENEME KİTAPÇIĞI
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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.
● Bu sınav için tavsiye edilen süre 10 dakikadır.
● Bu denemede 10 soru bulunmaktadır.
Bu deneme
1. ünite
konularını
içermektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
1.

3.

Sünnetullah, Allah’ın sünneti, kanunu demektir. Allah’ın varlık âleminin düzeni için
koymuş olduğu kurallara Adetullah da denir. Mevsimlerin oluşumu, rüzgârın esmesi,
yağmurun yağması gibi evrende gerçekleşen tüm bu olaylar Allah’ın otoritesini ve
sınırsız gücünü sembolize eder. Sünnetullah ayrıca evrendeki düzenin devamını
sağlayan neden- sonuç ilişkilerini de ifade
eder. Sünnetullah çerçevesinde Allah evrenin düzenini ve işleyişini birtakım yasalara
bağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü
edilen yasalardan biri değildir?
A) Fiziksel yasalar

C) Psikolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

2.

I. Toprak, su, nem, rüzgâr gibi koşullardan etkilenen meyve ve sebzeler kışın
farklı yazın farklı tat ve lezzette karşımıza çıkar.
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B) Biyolojik yasalar

II. Kişiler arasında geçim imkânları, eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda şeref
ve itibar açısından bir ayrımcılık varsa
barış ve huzurdan söz etmek mümkün
değildir.
III. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemiler denizlere ve okyanuslara açılarak insanlara fayda sağlarlar.
IV. Sıcak bölgelerdeki hayvanların deri ve
tüy yapısıyla soğuk bölgelerdekilerin
deri ve tüy yapısı aynı değildir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi toplumsal yasalarla ilgilidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

I. “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü
ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık
içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak
güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri
(düzenlemesi)dir. Ayın dolaşımı için de
konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
Ne güneş aya yetişebilir ne de gece
gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Yâsîn suresi, 37-40.
ayetler.)
II. “Allah’ın, kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda
peygamber için bir sıkıntı ve sakınca
olamaz. Allah’ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah’ın
vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden
çekinmeyen peygamberler hakkında da
Allah’ın kanunu böyledir. Hesap sorucu
olarak Allah kâfidir.” (Ahzâb Suresi, 38.
ayet)
III. “Görmez misin ki, Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları
üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün; gökten,
oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır
da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır, bu arada
şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri
kör edecek.” (Nûr Suresi, 43. ayet)
IV. “Şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı
günde yaratan, sonra arşa istivâ eden;
geceyi, durmadan kendisini kovalayan
gündüze bürüyüp örten; Güneş’i, Ay’ı
ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratma da buyurma da yalnız ona aittir.
Âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir.” (A’râf Suresi, 54. ayet)
Numaralanmış ayetlerden hangisi farklı
bir yasaya işaret etmektedir?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4.

Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına bal getiren arılar aralarında iş
bölümü yaparak çalışırlar. Kovan içindeki
nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol
tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptirler. Arılara bu özellikleri
Allah (c.c.) tarafından bahşedilmiştir. Bu durum, “bal arısı” anlamına gelen Nahl suresinde şöyle vurgulanmaktadır: “Rabbin bal
arısına: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit
üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen için
gösterdiği yollardan yürü’ diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda
ibret vardır.” (Nahl suresi, 68-69. ayetler.)

6.

● Fotosentez olayı
● Balıkların suda yüzmeleri
● İnsanın akıl sahibi olması
● Yeryüzünde depremlerin olması
● Aslanların antiloplarla beslenmesi
● İnsanın adaletli olmasına bağlı olarak huzuru tesis etmesi
Yukarıda evrendeki yasalarla ilgili örnekler
verilmiştir.
Verilen örneklerden kaç tanesi hangi evrensel yasayla ilgilidir?

Fiziksel

C) Kimyasal

5.

B) Toplumsal

D)

Biyolojik
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Bu metin evrendeki yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A)

● Suyun buharlaşması

7.

Fiziksel
yasalar

Biyolojik
yasalar

Toplumsal
yasalar

A)

2

3

2

B)

3

2

2

C)

2

4

1

D)

3

3

1

“Allah’ın önceden gelip geçenler hakkında
da kanunu budur. Allah’ın kanununda asla
bir değişiklik bulamazsın.” (Ahzab suresi,
62. ayet) ayetini okuyan bir kimse aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında
fikir edinmiş olur?

Kur’an’da toplumsal yasalar, geçmiş milletlerin başından geçen olaylarla anlatılmaktadır. Peygamberler insanlara bu yasalara
uymayı öğütlemiştir. Bu öğütlere göre yaşayan topluluklar huzur bulmuş, uymayanlar
ise birçok toplumsal sorunla karşılaşmışlardır. Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar yeryüzünde
gezip kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” buyrularak toplumsal yasaların işleyişi hakkında
düşünülmesi istenmektedir.

A)

Sözü edilen yasayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

B)

Sünnetullah
C)

A) Bu yasa, fiziksel ve biyolojik yasalar kadar kesin değildir, değişkenlik gösterebilir.

Kaza

B) Bu yasalara uyan insanlar çevreleriyle
daha barışık yaşarlar.

D)

C) Bu yasalar neden-sonuç ilişkisi gösterirler.
Tevekkül

D) Canlıların üremesi, beslenmesi, büyümesi gibi konular bu yasaların kapsamındadır.

Rızık
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Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Dünya dönüyor,
Mevsimler oluşuyor.
Bak işte kış geldi,
Ne güzel kar yağıyor.

Bu ayetleri aşağıdaki ayetlerden hangisi
anlamca en iyi desteklemektedir?

İşte ilkbahar geldi,

A) “O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü
de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten
su indirerek onunla size besin olsun
diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı...”
(Bakara suresi, 22. ayet)

Güneş de çıkınca ortaya,

B) “Sizden önce nice (milletler hakkında) ilahi yasalar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah’ın ayetlerini) yalan sayanların akıbeti ne olmuş,
görün.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)

Mutlu et insanları,

C) “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir.
Rabb’in kullara zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)
D) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet)
9.

10.

“O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve
düzene koyandır. O, (her şeyi) bir ölçüyle yapıp yönlendirendir.” (Al’â suresi, 2-3.
ayetler)

Çiçekler açıyor.
Etrafım mis gibi kokuyor.
Haydi, sende ayak uydur,
O güzelim tabiata,
Uyma kör şeytana!
isemyayincilik • www .isemkitap.com

8.

“Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik
ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve
narları meydana getiren O’dur. Her biri ürün
verdiğinde ürününden yiyin…” (En’âm suresi,141. ayet)

Verilen şiir ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A)

Bütün kıtalarda bir fiziksel yasa
bulunmaktadır.

B)

Birinci kıtada fiziksel yasalardan
bahsedilmektedir.

C)

D)

İkinci kıtada biyolojik yasalara,
üçüncü kıtada ise toplumsal
yasalara değinilmiştir.
İkinci kıtada toplumsal yasalara
yer verilmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin ilgili
olduğu yasanın özelliklerinden biri değildir?
A) Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu
ortaya konulmuştur.
B) Toplumların kültürlerine göre değişiklik
gösterebilir.
C) Değişmez ve evrensel niteliğe sahiptir.
D) Canlıların oluşumu, gelişim ve üremesiyle ilişkilidir.
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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.
● Bu sınav için tavsiye edilen süre 10 dakikadır.
● Bu denemede 10 soru bulunmaktadır.
Bu deneme
1. ünite
konularını
içermektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
1.

I. Develerin, çöl ikliminde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hörgüçlerinde su depolayıp günlerce susuz yaşayabilmeleri
II. Bir kişinin hasta babasının hastalığına çözüm olacağı düşüncesiyle tıp okumaya karar vermesi
III. Dağların, yeryüzündeki ısısının dengeli bir şekilde dağılmasında önemli bir faktör olması
Verilen örnekler evrende yer alan yasalara uygun biçimde aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

2.

I

II

III

A)

Fiziksel
yasalar

Toplumsal
yasalar

Biyolojik
yasalar

B)

Fiziksel
yasalar

Biyolojik
yasalar

Toplumsal
yasalar

C)

Biyolojik
yasalar

Fiziksel
yasalar

Toplumsal
yasalar

D)

Biyolojik
yasalar

Toplumsal
yasalar

Fiziksel
yasalar

3.

İslam dini Müslümanlardan adaletli, doğru, dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar,
zina, gibi kötü fiillerden uzak durmalarını
istemiştir.

İslam’ın bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki yasalardan hangisinin kapsamında
yer alır?
A)
B)

Fiziksel yasalar

Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Siyasal yasalar

C)

Toplumsal yasalar

D)

Biyolojik yasalar

Göz alıcı renklere sahip olan ateş balığı,
küçük balıkları kayalık veya mağara biçimindeki yerlerde sıkıştırır. Ardından göğüs
yüzgeçlerini bir ağ gibi kullanarak balıkların
kaçış yollarını kapatır. Kaçmaya çabalayan
balıklar ise, ateş balığının zehirli dikenlerinin arasında av durumuna düşer. Bu son
derece etkili zehir sayesinde, küçük balıklar ölür ve ateş balığı da beslenme işlemini
gerçekleştirir.

A) Tıpkı insanlar gibi, diğer canlıların da iyi
ve kötü huyluları bulunmaktadır.
B) Canlılar, varlıklarını sürdürecek özelliklerle donatılmıştır.
C) Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır.
D) Beslenme ihtiyacı duymak Allah’ın canlılara verdiği bir özelliktir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4.

6.

● Semud (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri
yalanladı. (Şuârâ suresi, 141. ayet)
● Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan
yemektesiniz. (Nahl suresi, 5. ayet)

II. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır.
Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve
Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı.
Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” (En’âm suresi, 96. ayet)

● Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü
ve şimşek(ler)le yüklü, gökten şiddetli
bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler
ki, yıldırımların saldığı dehşetle; ölüm
korkusundan parmaklarıyla kulaklarını
tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre
kuşatıcıdır. (Bakara suresi, 19. ayet)

III. “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden
yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne
gebe kalır ne doğurur…” (Fâtır suresi,
11. ayet)

Verilen ayetler doğrultusunda sırasıyla;
● Fiziksel yasalar için (

),

aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilmelidir?
A)

,

C)

,

,
,

B)

,

,

D)

,

,
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● Toplumsal yasalar için ( ) ,
● Biyolojik yasalar için ( ) kullanıldığında

I. “… Allah için şahitlik yaparak adaleti
titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)

IV. “...Onun koyduğu yasalarla denizde
akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize
verdi...” (İbrâhim suresi, 32. ayet)
Verilen ayetleri fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar şeklinde ayırmak için;
fiziksel yasalarda “2” kodu,
biyolojik yasalarda “5” kodu,
toplumsal yasalarda ise “8” kodu
kullanıldığında ve yukarıdaki sıralamaya uyulduğunda aşağıdaki sonuçlardan
hangisi elde edilir?
A)

5.

● Kader: Allah’ın planladığı şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

C)

● Kaza: Allah’ın her şeyi belli bir düzen ve
uyum içerisinde programlamasıdır.

5528

8252

B)

D)

8285

5282

● Biyolojik yasalar: Canlıların yapısı üremesi gelişmesi ile ilgili yasalardır.
● Fiziksel yasalar: Madde ve enerjinin
oluşumu değişimi hareketi ile ilgili prensiplerdir.
Yukarıda verilen bilgilerden kaçı doğru
yargı içermektedir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
3

Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
7.

9.

Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara
toplumsal yasalar denir.

● “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinleme
zamanı, Güneş’i ve Ay’ı birer hesap ölçüsü
kılmıştır. İşte bu, aziz olan her şeyi pek iyi bilen Allah’ın takdiridir. (En’am suresi, 96. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara örnek olamaz?
Sevgi ve doğruluk

B)

Eşitlik ve adalet

C)

Yardımlaşma ve kardeşlik

D)

Maddelerin oluşumu ve
hareketi

8.
“O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her
türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana
getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin
ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve
(her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir
topluluk için (Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.” (En’am Suresi 99. Ayet)

● “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.
Biz onunla, ölü memlekete hayat veririz. İşte
siz de böylece çıkarılacaksınız.” (Zuhruf suresi
11. ayet)

Anlamları verilen bu ayetlerden yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Güneş ve Ay Allah tarafından yaratılan
gök cisimleri olup düzenli biçimde yörüngelerinde dönmektedir.
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A)

● “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Onların her biri, bir yörüngede yüzmektedir.’’ (Enbiya suresi, 33. ayet)

B) Geceyi dinlenme zamanı yapan ve gecenin gündüze dönüşmesini sağlayan
Allah’tır.
C) Allah, yağmuru gökten indirerek kupkuru toprağı bitkilerle donatmaktadır.
D) Kendiliğinden oluşan evren, kusursuz
işleyişiyle varlığına devam etmektedir.

10.

● “İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren odur.” (Furkan suresi, 62. ayet)
● “O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de
bir tavan yaptı, Gökten su indirerek onunla
size besin olsun diye çeşitli ürünler çıkardı.”
(Bakara suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine
vurgu yapılmıştır?
A) Allah’ın bütün evreni sadece insan için
yarattığına

Verilen ayetlerde evrendeki yasaların
hangisinden bahsedilmiştir?

B) Toplumsal bilincin oluşmasına
C) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına

A) Ekonomik yasalar

D) Evrendeki her şeyin tesadüfen oluştuğuna

C) Biyolojik yasalar

B) Fiziksel yasalar

D) Toplumsal yasalar
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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.
● Bu sınav için tavsiye edilen süre 10 dakikadır.
● Bu denemede 10 soru bulunmaktadır.
Bu deneme
1. ünite
konularını
içermektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
1.

3.

İnsan, aklını kullanarak seçimlerde bulunur.
Aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ayrımı fark eder. İslam dinine göre Allah’ın (c.c.)
emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap
olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi
olmasıdır. Akıllı olmanın insana yüklediği
sorumluluk Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir: “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler
ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye
insanlara bir bildiridir.”

Bu örnek olaydan çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklama ile
ilgili doğru bir tespit değildir?

B)

İnsan eylemlerinden sorumlu
değildir.

C)

Vahiy insana doğruyu gösterir.

D)

İnsan özgür bir varlıktır.

I. Allah’ın (c.c) evrendeki her şeyi bir ölçüye göre yaratması, olacak her şeyin
zamanını, yerini ve özelliklerini sınırsız
bilgisiyle bilmesi kaderdir.

A) Doğruyu tercih etmek ve gerekli tedbirleri
almak kaderdir.
B) İnsanın irade yeteneği yoktur.
C) İyi olanı kendimizden, kötü olanı kaderden bilmek gerekir.
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2.

A)

İnsan akıl ve irade sahibi bir
varlıktır.

C)

I ve II

D)

Allah’ın (c.c) iradesi sınırsız, ezeli ve
ebedîdir. Evrende meydana gelen her olay,
Allah’ın (c.c) iradesi dâhilin de meydana
gelir. İslam bilginleri, her şeyi kuşatan, sınırsız olan Allah’ın (c.c) iradesini “külli irade” olarak adlandırmaktadırlar.

B) “…Şüphesiz ki Allah, ne dilerse hükmeder.” (Maide suresi, 1. ayet)

Numaralanmış yargılardan hangisi doğrudur?
B)

4.

A) “Bir şeyi dilediği zaman, onun emri, ona
sadece “Ol” demektir, (o da) hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet)

III. İnsan evrendeki ölçüyü bozamaz.

I ve III

D) İnsan kaderinde ne varsa onu yaşar.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi külli irade
konusuna örnek olarak gösterilemez?

II. Gemilerin suda batmadan hareket edebilmesi, uçakların uçabilmesi de evrende
belli bir ölçünün varlığını göstermektedir.

A)

Hz. Ömer hicretin 17. Yılında Şam şehrini
ziyarete giderken yolda bu şehirde ölümcül
veba hastalığının olduğunu öğrenir. Bunun
üzerine başka bir şehre gitmek ister. Bir
sahabe: “Ya Ömer Allah’ın kaderinden mi
kaçıyorsun?” der. Bunun üzerine Hz. Ömer:
“Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine
kaçıyorum, hastalığa karşı önlem alıyorum…” der.

C) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik.
İster şükredici olsun, İster nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)

II ve III

D) “Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe
siz dileyemezsiniz.” (Tekvir suresi, 29.
ayet)

I, II ve III
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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
● Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması; çevrenin hijyen şartlarına uygun
olması; yaşadığımız ortamın ısı, ışık,
hava gibi etkenlerinin yeterli olması;
uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat
edilmesi hastalıklardan korunmamız ve
sağlıklı kalmamız için büyük bir önem
arz eder.

6.

I. tevekkül,
II. emek,

● Bir sporcunun başarılı olması için beslenmesine, antrenmanlarına, uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Bu sayede
sağlıklı bir hayat sürdürerek spor yapmanın asıl amacına da ulaşması mümkün olabilir.
● Bir kimse başkalarının emeğiyle geçinmeyi düşünmemeli, elinin emeği ve alnının teriyle kazanmaya gayret etmeli,
hakkından ötesine el uzatmamalı, kimsenin hakkını yememelidir.
Bu örnekler aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili değildir?
A)

B)

C)

D)

Ecel ve ömür

Sağlık ve hastalık

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. O’nu hamd ile tesbih et. ...”
(Furkân suresi, 58. ayet.)

Bu ayette;

III. ömür,
IV. ecel
kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
A) I
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5.

Emek ve rızık

7.

B) II

C) III

D) IV

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Bu dizelerin konusu aşağıdaki hadis ve
ayetlerin hangisinde vardır?
A) “…Ben sadece gücümün yettiği kadar
ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam
ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız ona
dayandım ve yalnız ona döneceğim.”
(Hûd suresi, 88. ayet.)

Başarı ve başarısızlık

B) “Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz. Şüphesiz Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır.” (Hadis)
C) “... Allah katından bir yardım ve yakın bir
zafer vardır. İnananlara müjde ver.” (Saf
suresi, 13. ayet.)
D) “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...” (Hûd suresi, 6.
ayet.)
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