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Yazılı Hocam Ortaokulu 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 

8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır

1. Kader bir işin planlanması, kaza ise

gerçekleşmesidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden 

hangisi kaza olarak değerlendirilir? 

A) Pazar günü maça gideceğiz.

B) Sınavlar haftaya yapılacak.

C) Köyden teyzemler geldi.

D) Ahmet akşam markete gidecek.

2. Aşağıdakilerden hangisini   insan kendi iradesiyle 
( cüz-i irade)  belirlemektedir? yazilihocam.com

A) Anne babasını

B) Doğacağı günü

C) Irkını

D) Mesleğini

3. I. Kuşların uçabilmeleri için kanatlı yaratılması

II. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizde 

yüzmesi 

III. Adaletin olmadığı toplumlarda huzurun

bozulması 

      Yukarıda verilen örnekler  sırasıyla evrenin hangi 

yasaları ile ilgilidir?  

I          II             III      

A) Toplumsal       Fiziksel            Biyolojik 

B) Fiziksel       Toplumsal       Biyolojik 

C) Biyolojik         Fiziksel       Toplumsal 

D) Toplumsal     Biyolojik       Fiziksel 

“ İsmail, uzun boylu, mavi gözlü öğretmenlerine saygılı 

bir öğrencidir. LGS’ de başarılı olmak için derslerine 

gerektiği gibi çalışmaktadır. İnancının gereği namazlarını 

vaktinde kılmaktadır. Arkadaşları arasında doğru sözlü 

olarak anılmaktadır.” yazilihocam.com
4. İsmail’in yukarıdaki paragrafta altı çizili olarak 
bahsedilen hangi özelliği  Külli irade sonucu ortaya 
çıkmaktadır?

A) Mavi gözlü olması

B) Derslerine çalışması

C) Namazlarını kılması

D) Doğru sözlü olması

5. “Kim hidayet yolunu seçerse,bunu ancak kendi iyiliği

için seçmiş olur;kim de doğruluktan saparsa,kendi

zararına sapmış olur.Hiçbir günahkar,başkasının günah

yükünü üstlenmez.”

Verilen ayette insanın hangi özelliğine vurgu

yapılmıştır?

A) Sonlu varlık olduğuna

B) Kendi davranışlarından sorumlu olduğuna

C) Toplumsal bir varlık olduğuna

D) Yeme içme ihtiyaçlarının olduğuna

6. Aşağıdakilerden hangisi emek vererek kazanma

davranışını yanlış yöntemle gerçekleştirmektedir?

A) Ahmet amcanın ürün elde etmek için tarlasını ekmesi

B) Bilge öğretmenin ailesini geçindirmek için okulda

çalışması

C) Komşumuz Fuat Bey’in para kazanmak için kumar

oynaması

D) 8-E deki Emir’in LGS’yi kazanmak için derslerine

çalışması

7. Allah insanı yaratmış ve ona sorumluluk yüklemiştir.

İnsan her işte  daima gerekli önlemleri almalı kendisine

düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Tedbir kuldan

takdir Allah’tandır. Aşağıdakilerden hangisi

sorumluluğunu yerine getirmeyerek tedbirsiz

davranmıştır?

A) Çatıda çalışan kişinin güvenlik tedbirlerini alması

B) Şoförün uzun yola çıkmadan önce

arabasının  bakımını yapması

C) Müteahhitlerin deprem riskinden dolayı sağlam

binalar yapması

D) Bana virüs bulaşmaz diyerek kişinin maskesiz

dolaşması

8. -“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

-“Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.”

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi

çıkarılamaz? 

A) Her şeyi yaratan Allah’tır.

B) Her şeyin yaratılmasında bir ahenk ve düzen  vardır.

C) Evrendeki bazı varlıklar tesadüfen oluşmuştur.

D) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

9. Sağlık, Allah’ın insana verdiği en önemli nimetlerden

biridir. İnsan ibadetle sorumlu olduğu gibi sağlığını

korumakla da sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumamız için

dikkat etmemiz gereken davranışlardan biri değildir?

A) Sigara, içki gibi zararlı maddelerden uzak durmak

B) Yiyeceklerimizi temiz ve helal olanlardan seçmek.

C) Beden, elbise ve çevre temizliğine dikkat etmek.

D) Sürekli yeni elbiseler alarak giyinmek.

https://www.yazilihocam.com


10. Hz.Muhammed (s.a.v.)’e bir kişi gelip “Ey Allah’ın

rasulü devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim yoksa

bağlamadan mı?”diye sorar.Hz. Peygamber de “önce

deveni bağla sonra Allah’a tevekkül et”buyurdu.

Peygamberimizin bu sözünden anlaşılıyor ki

Müslüman,……Verilen bilgi aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? 

A) Bir şey yapmadan kaderine razı olmalı

B) Önce tedbirini almalı, sonra Allah’a tevekkül etmeli

C) Başına geleceklere katlanmalı

D) Önlem almadan da tevekkül etmeli.

11. İnsan sahip olduğu hangi özellikten ötürü

davranışlarından sorumlu tutulur?

A) Akıl ve Hayat B) Akıl ve Rızık

C) Akıl ve Kutsal kitaplar D) Akıl ve İrade

12. 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.

Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız

olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Cüzî irade

B) Tevekkül

C) Küllî irade

D) Rezzak

13. “Ne yapayım kaderim böyleymiş!”, “Kader

mahkûmuyuz elden ne gelir?”, “Kader utansın!” gibi

sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İradesini

hiçe sayıp kaderi suçlamaktadır. B) 

Kaderi suçlayarak sorumluluktan kaçmaktadır. 

C) Aklını kullanmadan böyle şeyler söylemektedir.                                     

D) Kader konusunu çok iyi anlayıp kavramıştır.

14. Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır?

                                                 

                                                           

A)Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve 
zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır.

B)Allah’ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl 
olacağını önceden bilip takdir etmesidir. Allah’ın evrene 
koyduğu ölçü ve düzendir. yazilihocam.com
C)Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir.

D)Doğumundan ölüme kadar geçen zamandır. 

 “İnsan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş olan 

ölüm zamanına denir.” 

15. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Ömür B) Ecel

C) Rızık D) Tevekkül

16. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek

olarak gösterilemez?

A) Canlıların üremesi

B) Isıtılan metallerin genişletilmesi

C) Yer çekimi kanunu

D) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip 

satması, dilenmesinden hayırlıdır.” 

17. Peygamberimizin (sav) bu sözünde bize anlatmak

istediği ana konu nedir?

A) Emek sarf ederek, helal rızık yemek.

B) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.

C) Dilencilik yaparak kazanmak.

D) Zengin olmak için kazanmak

“ Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, 

kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle 

beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen 

hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların 

vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde 

yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir.” 

18. Bu parçada sözü edilen evrensel  yasa hangisidir?

A) Toplumsal Yasalar B) Biyolojik Yasalar

C) Fiziksel Yasalar D) Ekonomik Yasalar

 “Kuraklık, deprem ve savaş gibi nedenlerle insanlar 

açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu 

durumda açlık ve susuzluklarını giderecekleri varlıklarını 

sürdürecekleri yerlere göç ederler.”  

19. Yukarıdaki verilen örnekte anlatılan evrensel yasa

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyolojik Yasalar B)Fiziksel Yasalar

C) Biyolojik Yasalar D) Toplumsal Yasalar

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül

anlayışına örnektir?

A) Rızık emeğe bağlıdır. Onun için çalışılmalı ve

Allah’tan yardım istenmelidir.

B) Çiftçi tarlaya tohumu atmalı ve daha sonra Allah’a

güvenmelidir.

C) Hastalanınca doktora gidilmeli ve daha sonra sağlık

vermesi için Allah’a dua edilmelidir.

D) Okul başarısı için Allah’a dua etmek yeterlidir. Allah

dua eden bir öğrenciyi derslerinde başarılı yapar.

          BAŞARILAR DİLERİM…. 

………………… 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 

NOT: HER SORU 5 PUANDIR. 


