SINIF

BÖLÜM: 1

ID-BADGE

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. DÖNEM 2. SINAV

Adı: .......................................................
Soyadı: ..................................................
Sınıfı: ....................... No: ......................

PUAN

8.

BURAYA OKUL İSMİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ

.............
8x2
16 PUAN

Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak, durumlarına göre karşılarındaki ilgili alana Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde kodlayınız.

1

İslama göre dinen zengin sayılan bir insan bakmakla sorumlu olduğu kimselere zekât veremez.

D

Y

2

Zekâtın birkaç kişiye paylaştırılması doğru değildir. Zekat mutlaka tek kişiye verilmelidir.

D

Y

3

İslam’a göre sadaka verecek kişinin zengin olması şart değildir.

D

Y

4

Paylaşama ve yardımlaşmanın hem maddi hem de manevi yönleri vardır.

D

Y

5

Zekat verme şartı taşıyan her malın zekâtı mutlaka kendi cinsinden verilmelidir.

D

Y

6

Zekât yoksula verilirken bunun zekât olduğu söylenmelidir.

D

Y

7

Fitre; en küçük çocuklar da dâhil, evde yaşayan herkes için ayrı ayrı verilir.

D

Y

8

Kur’an-ı Kerim’de Medyen halkının bir sabah vakti korkunç bir sesle helak oldukları haber verilmektedir.

D

Y

BÖLÜM: 2
riyakâr

Aşağıda verilen ifadelerdeki boş bırakılan kısımları, üstte yer alan kavramlardan uygun olanları ile doldurunuz.

yardım

nisap

Hatibü’l-Enbiya

zekât

6x4
24 PUAN

öşür

1

Hz. Şuayb; tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı ( ................................... ) olarak adlandırılmış bir peygamberdir.

2

Maun Suresi’nde, amellerini gösteriş için yapan ( ................................... ) kişilerden söz edilmektedir.

3

Fıtır sadakası ( ................................... ) verilebilecek kişilere verilir.

4

Toprak ürünlerinden alınan zekâta ( ................................... ) denir.

5

İslam Dini'ne göre ( ................................... ) miktarı mala sahip olan ve bu malı bir yıl elinde bulunduran Müslümanlar dinen zengin sayılır.

6

Maun Suresi, adını son ayette geçen ( ................................... ) anlamına gelen Maun kelimesinden alır.

BÖLÜM: 3

Aşağıda Maun Suresi’nin okunuşu karışık olarak verilmiştir. Sağ tarafta verilen noktalı alana verilen sureyi doğru okunuş sırasına göre
yeniden yazınız.



Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn



Fezâlikellezî yedu’ul yetîm



Ellezîne hüm yürâûne ve yemneûnel mâûn



Eraeytellezî yükezzibu bid-dîn



Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn

Bismillahirrahmanirrahim
1
2
3
4
5

5x2
10 PUAN

BÖLÜM: 4

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı hem soru üzerine hem de altta yer alan cevaplar bölümüne
işaretleyiniz.

5 x 10
50 PUAN

6. Aşağıdakilerden hangisi Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde

“Ey İman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden
sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın…” (Ba-

belirtilen "zekat verilecek guruplar" arasında sayılamaz?

kara Suresi 267. ayet)

1. Yukarıdaki ayette aşağıda verilenlerden hangisinin vur-

A) Düşkünler

gulandığı söylenebilir?

B) Allah yolunda çalışanlar

A) Rızığı helal ve meşru olan yollardan kazanma

C) Herhangi bir dernek veya kurum
D) Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler

B) Allah’ın rızasını gözeterek infakta bulunma
C) Canlıların rızkını yaratanın Allah olduğunu bilme

7. Aşağıdakilerin hangisinde zekât verirken dikkat edilme-

D) Sadece yerden çıkan ürünlerden Allah yolunda harcama
yapma

si gereken durumlarla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Çevremizde zekât verilebilecek kimse yoksa bu para
cami, okul, hastane vb. eserlerin yapımı için verilmeli

I. Hz. Musa’dan önce peygamberlik yapmıştır.

B) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlanmalıdır.

II. Suhuf gönderilen peygamberlerden biridir.
III. Medyen ve Eyke şehirlerinin halkına peygamber olarak
görevlendirilmiştir.

C) Kime verileceği iyice araştırılmalı, gerçek ihtiyaç sahibi
olup olmadığı gözetilmelidir.

IV. Gönderildiği halk, ölçü ve tartıda hile yapan, bozgunculuk çıkaran bir kavimdir.

D) Gösteriş yapılmadan gizli bir şekilde verilmelidir.

2. Hz. Şuayb Peygamber ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-

8. Aşağıda zekât verilecek malların nisap miktarları ile il-

den hangileri doğrudur?

gili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I ve II

B) II ve III

A) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir.

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

B) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir.

3. Yukarıda verilen hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulandığı söylenebilir?

A) Zekât

B) Fidye

C) Fıtır sadakası

D) Sadaka-ı cariye

“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o,
yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını
ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Maun Suresi/1-7)

4. Yukarıda verilen Maun Suresi’nde eleştirilen insanların
özellikleri arasında gösterilemez?

A) Riyakâr davranışlar sergilemek
B) İyiliklere engel olmak
C) Namaz kılmaya özen göstermek
D) Muhtaç kimseleri itip kakmak

5. Aşağıda verilenlerden hangisi zekâtın sözcük anlamlarından biri değildir?

A) Paylaşmak

B) Bereket

C) Temizlenmek

D) Artmak

D) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir.
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“Âdemoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse
bunun dışındadır. Herkesi faydalanabileceği sürekli hayır
meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (talebe/eser)
bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuklar yetiştirenler.” (Müslim, Vasıyye/14)

C) Altın, gümüş ve paradan 1/40 oranında zekât verilir.

I. Ramazan ayına özgü bir ibadettir.
II. Tutulamayan orucun yerine verilir.
III. Dinen zengin sayılan Müslümanların vermesi vaciptir.
IV. Miktarı, bir kişinin en az bir günlük yiyecek masrafı kadardır.

9. Fitre (Fıtır Sadakası) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) I, II ve IV

10. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Paylaşma ve yardımlaşma bütün insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
B) Paylaşma ve yardımlaşma zengin sayılan kimselerin yerine getirmesi gereken bir ibadettir.
C) Paylaşma ve yardımlaşmaya öncelikli olarak yakın çevreden başlanmalıdır.
D) Paylaşma ve yardımlaşma toplumda birlik-beraberliğe
katkı sağladığı gibi ayrıca huzur ve güveni de artırır.

Hepinize
Başarılar
Dilerim

Bu alana isminizi veya sınavı ortak yapan bütün
öğretmenlerin isimlerini yazabileceğiniz gibi boş da
bırakabilirsiniz.
Belge üzerinde gerekli değişiklileri yaptıktan sonra
kaydetmeyi unutmayın

GENEL AÇIKLAMA
Değerli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Meslektaşlarımız;
Elimizden geldiğince derslerimizin niteliğini artırma gayesi ile farklı türlerde eğitsel materyaller hazırlayarak dinkulturu.org üzerinden kullanıma sunmaktayız. Zamaman zaman alandan gelen talepleri de inceleyerek imkanlarımız ölçüsünde cevap vermeye çalışıyoruz. Kendimiz
için her sınav öncesinde ihtiyacımızı karşılayacak sınav hazırlığı çalışması yapsak da bu çalışmaları 5, 10 kişik özel bir öğretmen gurubu
haricinde genele açık şekilde paylaşmadık. Bu tercihin en önemli sebebi internet ortamında öğretmenin ulaşabileceği materyallere öğrencilerin de rahatlıkla ulaşabiliyor olmasıydı. Alandan gelen ısrarlı talep üzerinde yeni bir çalışma başlattık Bundan sonraki süreçte fırsat
buldukça her sınav dönemi öncesinde bu tarzda 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıf düzeyleri için sınav hazırlamaya devam edeceğiz ancak hazırlanan bu
sınavlar kesinlikle öğrencinin ulaşabileceği bir tarzda sunulmayacaktır. Başlatacağımız bu yöndeki bir girişimin sizlere gerçekçi bir fikir vermesi açısından ilk örneklerini herkese açık şekilde paylaşmayı tercih ettik. Bu yönde yapılacak çalışmaları sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına yönelik oluşturacağımız, ön inceleme ile sadece din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin katılabileceği watsapp ve
telegram gurupları üzerinden sürdürmeye karar verdik. Bu tercihin kendimize göre çıkardığımız birkaç avantajını şu şekilde sıralayabiliriz.
•

Hazırlamış olduğumuz bir sınavı her ne kadar gözden geçirmiş olsak da gözden kaçan hatalar çıkabiliyor. Farklı bakış açıları ile sınav
taslak dosyalarına son şeklini vermeden önce iyice bu guruplar üzerinden gözden geçirme

•

Hazırlanması düşünülen bir sınav öncesinde hem fikir, hem de küçük de olsa içerik katkısı sağlayacak öğretmenlerimizin özverisi ile
derslerimize yönelik daha kullanılşı ve ölçme değerlendirme standartlarına uygun sınavlar oluşturabilme.

•

En önemlisi de öğrenci erişiminin çok düşük ihtimal olması sebebi ile daha güvenilir ve adalet temelli sınavlar ile dersimizin niteliğine
katkı sağlamak

•

Son olarak da "bizim öğretmen sınavları internetten alıyor, bizim öğretmen yazılıları şu siteden indiriyor, sınavda çıkan soruların
bazılarını şuradan hazırlamış" gibi öğretmene yönelik öğrencisinin gözünde oluşabilecek negatif bakış açısını ortadan kaldırmak.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bu girişim için oluşturulmuş herhangi bir watsapp ve telegram gurubumuz henüz olmasa da ikinci dönemin başı itibari ile ilk adımı atmış olacağız. Şimdilik sadece ön başvuru formu oluşturduk. İlk etapta bu başvuru formunu dolduran öğretmenlerimizi gerekli ön incelemeyi yaptıktan sonra (beyan edildiği gibi gerçekten aktif olarak görev yapan din kültürü öğretmeni midir
değil midir?) guruplara ekleyeceğiz sonraki süreçte ise önceden guruba katılmış öğretmenlerimizin referansı ile süreci devam ettireceğiz.
Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan ön talep formunu doldurabilirsiniz.

Ön Talep Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız

CEVAP ANAHTARI
BÖLÜM-1

BÖLÜM-2

BÖLÜM-3

1

DOĞRU

1

Hatibü’l-Enbiya

2

YANLIŞ

2

Riyakâr

3

DOĞRU

3

Zekât

4

DOĞRU

4

5

YANLIŞ

6

YANLIŞ

7

DOĞRU

8

DOĞRU

BÖLÜM-4
1

B

6

C

2

C

7

A

Öşür

3

D

8

B

5

Nisap

4

C

9

C

6

Yardım

5

A

10

B

KÜNYE
2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin birinci dönem ikinci yazılı için sınav kapsamına giren bütün konular
kapsamlı olarak taranarak ve mümkün olduğunca bütün konuları kapsayacak şekilde dengeli bir dağılım gözetilerek; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri; Bilal SÖNMEZ, İsmail YURT ve Mevlüt KESMAN tarafından hazırlandı. Sonrasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Mustafa Sarı tarafından içerik ve yapı yönünden titizlikle incelenerek, bu inceleme doğrultusunda

20 Aralık 2019 Cuma

tarihinde gerekli

revizyon yapılarak son şekli verildi.

DİNKULTURU.ORG

algolia /Dinkulturu_org

FACEBOOK-SQUARE /Dinkulturu.org

TWITTER-SQUARE /Dinkulturu_org

KULLANIM YÖNERGESİ

Sınav kağıdı üzerinde bulunan ve açık mavi görünen bu
alanlar öğretmenlerin kendilerine göre sınav kağıdını yapılandırabilmeleri için oluşturulmuştur.
İlgili alanların üzerini tıklayarak gerekli bilgileri kendi durumunuza göre doldurabilirsiniz. Bu alana yazacağınız
yazının uzunluğuna göre yazı büyüklüğü alana sığacak
şekilde küçülmektedir. Eğer kısa bir ifade yazıyorsanız
ve yazı boyutu size göre büyük geliyorsa sağından ve
solundan boşluk bırakarak küçültebilirsiniz.
Bu alanlarda yaptığınız değişikliklerin geçerli olabilmesi
için belgeyi kapatırken çıkan "Değişiklikleri Kaydetmek İstiyor musunuz?" uyarısına evet demelisiniz.

