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8.SINIF

Deneme Sınavı
1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde biyolojik yasalarla ilgili proje ödevini anlatacak olan Yusuf,
aşağıdaki görsellerden hangisini anlatacağı konuya örnek olarak gösteremez?
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3. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalarla ilgili değildir?
A) Bulutların oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması





C) Büyüyen fidanın ağaç hâline gelmesi
D) Gezegenlerin aynı yörüngede hareket etmeleri



2.



4. “...Göğü Allah (c.c.) yükseltti ve mizanı (düzeni) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler). Ayet meali de dikkate alındığında Allah’ın (c.c.)
evrende süreklilik arzeden bir düzen ve denge kurduğu ve insanların bu denge ve düzeni bozmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Fakat insanlar kimi zaman
hayatlarını kolaylaştırmak, kimi zamanda menfaatlerini korumak gibi nedenlerle evrendeki dengeyi bozacak faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların sonucunda
yine insan zarar görmektedir.

“Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür,
kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak
üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kâdirdir.”

Verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

(Nur suresi, 45. ayet)

A) Evrenin belli bir düzen ve ahenkle yaratıldığı

Verilen ayet meali aşağıdaki evrensel yasaların
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

B) Evrendeki düzenin bozulmasının insana zarar verebileceği

A) Fiziksel yasalarla

C) Kur’an’da evrendeki düzenin korunması konusunda insanın uyarıldığı

B) Biyolojik yasalarla
C) Kimyasal yasalarla

D) Evrendeki ölçü ve düzenin insan dışındaki canlı
hayatını etkilemediği

D) Toplumsal yasalarla
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5.

7. Aylin Öğretmen, öğrencilerine evrendeki yasalarla ilgili bir proje ödevi vermiş ve projeleri kameraya kaydederek sınıfta görüntülü olarak anlatmalarını istemiştir. Bunun üzerine öğrenciler şu çalışmaları yapmışlardır;

“...Her şeyi yaratıp, ona bir nizam veren ve
mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)

Verilen ayet mealinde altı çizili kelime aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Kader

B) Kaza

C) Fiziksel yasalar

D) Toplumsal yasalar

Kübra: Tencereyi suyla doldurup ocağa koymuş, içine yerleştirdiği termometre ile suyun 100 derecede
kaynadığını görüntülemiştir.
Elif: Bir balık yumurtasının gelişim evrelerini görüntülemiştir.
Ceyda: İki mıknatıs alarak aynı yönleri gösteren uçların yaklaştırıldığında birbirlerini ittiklerini görüntülemiştir.
Gülsüm: Okul çıkışında eve gitmek için beklediği otobüs durağındaki insanların otobüs geldiğinde sıraya
girerek binmelerini ve otobüs içinde yaşlı bir bayana
yer vermelerini görüntülemiştir.
Buna göre öğrencilerin projeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kübra ve Ceyda’nın projelerinin fiziksel yasalarla
ilgili olduğu
B) Elif’in projesinin biyolojik yasalarla ilgili olduğu
C) Kübra ve Elif’in fiziksel yasalarla ilgili projeler hazırladıkları
D) Gülsüm’ün projesinin toplumsal yasalarla ilgili olduğu

6. Teleskobun icat edilmesi aşağıdaki yasaların hangisiyle ilgilidir?
A) Fiziksel yasalarla
B) Biyolojik yasalarla
C) Kimyasal yasalarla
D) Toplumsal yasalarla
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10.

8. - Deney ve gözlemle anlaşılabilir.
- Değişmez ve evrensel niteliğe sahiptir.
- Maddenin yapı ve işlevlerini ortaya koyar.
Öncüllerde özellikleri verilen evrensel yasalar aşağıdakilerden hangisidir?

“Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan,
yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye
ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün
bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de âyetlerini
detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.”
(Yûnus suresi, 5. ayet)

A) Kimyasal yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Toplumsal yasalar

Verilen ayete bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hiçbir varlık amaçsız yaratılmamıştır.
B) Evrendeki her şeyi Allah (c.c.).yaratmıştır.
C) Evrendeki varlıklar birbirinden bağımsız hareket
eder.
D) Aklını kullanan ve düşünen insanlar için evren ve
içindekiler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

9. Kutup tilkileri uzun, bol tüylü ve dolgun kuyruklarını
şiddetli soğuklarda bir atkı ya da yorgan gibi kullanırlar. Vücut ısılarını değiştirme imkânı veren vücut sistemleri sayesinde -70 derecede dahi yaşamayı başarabilirler. Renk değiştirme kabiliyetleri ile yazın gayet
koyu renklere dönüşen tüyleri vardır. Koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Hızlı bir koşucu ve iyi bir yüzücüdürler.
Verilen metne bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
11. I. Yılda bir kez verilir.

A) Evrendeki canlılar bir düzen ve ölçüye göre yaratılmıştır.

II. Farz olan bir ibadettir.
III. Sadece Zilhicce ayında verilebilir.

B) Kutup tilkilerinin ısıya olan duyarlılıkları fiziksel yasalarla ilgilidir.

IV. Nisap miktarı mala sahip olunması gerekmektedir.

C) Allah (c.c.) her canlıyı yaşamını devam ettirebilecek donanımda yaratmıştır.

Öncüllerde verilenlerden hangisi zekât ibadetinin
özelliklerinden biri değildir?

D) Kutup tilkisi ve diğer bütün canlıların yapı ve işlevleri biyolojik yasalarla açıklanabilir.

A) I
4

B) II

C) III

D) IV
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15. Sadaka, zekâta göre her zaman ve daha kolay yapılabilir bir ibadettir, çünkü;

“... iki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede veya
eşyasını taşımada yardım etmek sadakadır.
Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık
veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.”
(Hadisi Şerif)

Cümle aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilemez?
A) sadece para ile yapılır.
B) miktar ve zaman sınırlaması yoktur.

Verilen hadise bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

C) sadaka verecek kişinin zengin olması şart değildir.
D) her türlü iyilik ve yardım da sadaka yerine geçer.

A) Her türlü güzel davranışın sadaka yerine geçtiğine
B) Sadakanın sadece maddi şeylerle verilebileceğine
C) Sadaka verecek kişinin zengin olması gerekmediğine
D) İnsanlara yardım etmenin sadaka hükmüne geçtiğine

13. Memleketinden uzakta olan ve bir şekilde parasız ve
çaresiz olan kimselerdir.
Yukarıda zekât verilecek olan kimselerin hangisinden bahsedilmiştir?
A) Yoksullar

B) Köleler

C) Yolda kalanlar

D) Borçlular

16.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi
adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir.
Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve
sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)

14. Aşağıda Maûn suresi ile ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Verilen ayet meali zekâtın kelime anlamlarından
hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) 7 ayetten oluşmaktadır.
B) Medine Dönemi’nde inmiştir.
C) Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir.

A) Çoğalma

B) Artma

D) Kelime anlamı “yardım” ve “zekât” demektir.

C) Arınma

D) Bereket
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19. “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in
Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”
(Hadisi Şerif)
Hadise bakılarak zekât ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Verilen görsel zekât ibadetinin hangi yönüyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Yılda bir kez verildiğine

A) Sosyal adaleti sağlamasıyla

C) İslam’ın beş şartından biri olduğuna

B) Ekonomik hayatı canlandırmasıyla

D) Vermek için nisap miktarı mala sahip olmak gerektiğine

B) Mal ile yapılan bir ibadet olduğuna

C) Ekonomik dengesizliği önlemesiyle
D) Sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmesiyle

20. Dinimiz insanların yardımlaşmasını ve elde bulunan
imkânların paylaşılmasını ister. Bunun için zekât ve
sadaka ibadeti bizler için önemli bir yol göstericidir.
Bazı insanlar daha çok mala sahip olmak amacıyla
cimrilik yapabilmektedir. Bu mal hırsı nedeniyle bazı
insanlar Allah’ın (c.c.) emretmiş olduğu bu ibadetten
uzaklaşabilmektedirler. Oysa ki pek çok hadis ve ayette zekât ibadetinin, paylaşma ve yardımlaşmanın malı eksiltmeyeceği bildirilmiştir. Allah (c.c.) rızası için bu
ibadeti yapanların karşılığını hem dünya da hem ahirette alacağı ayet ve hadislerle bildirilmiştir.

18. Zekât sahip olduğumuz malın, fitre ise sağlık içinde
bayrama ulaşmanın şükrüdür. Fitre ile herkes kendi
imkânları ölçüsünde yardım etmenin mutluluğunu yaşar. Yardım edilen insanlar, aldıkları yardımlarla bayramlık ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece kıskançlık gibi
kötü duygular ortadan kalkar. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik duyguları güçlenir. Toplumsal huzur oluşur.

Verilen paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Verilen paragrafa bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Zekât ve sadakanın malı bereketlendirdiğine
B) Cimri olan insanların sürekli zenginliklerini artırdıklarına

A) Fitre, yılın herhangi bir gününde verilebilir.
B) Zekât ve sadakanın toplumsal faydaları vardır.

C) Allah (c.c.) rızası için yapılan iyiliğin karşılığının
görüleceğine

C) Zekât ve sadaka verilen nimetlere karşı şükrün
ifadesidir.

D) Bazı insanların, mallarının eksileceği düşüncesiyle zekât ibadetini yerine getirmediklerine

D) Zekât ve sadaka kötü duyguların ortadan kalkmasında etkili olur.
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