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Bu kitapçýkta Türkçe 20, Matematik 20, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 20 olmak üzere 60 soru vardýr.

Sýnav süresi 120 dakikadýr.

3.

Aðlarým aðlatamam, hissederim söyleyemem.
Dili yok kalbimin bilsen, ondan ne kadar bizarým
(býkkýn).

Aþaðýdaki seçeneklerden hangisi “O, eli uzun biriydi.” cümlesinde geçen “eli uzun olmak” deyiminin anlamýný ifade etmektedir ?
A) Fýrsat buldukça bir þeyler aþýrmaktan geri kalmamak.
B) Baþkalarýna yardýmcý olmaktan hoþlanmak.
C) Her iþi yapabilecek yeteneðe sahip olmak.
D) Her iþi abartarak yapmak.

4.

Her kötü söz ayrý yara içimde.
Kim demiþ söz uçar yazý kalýr diye?

Mehmet Akif’in þiirinden alýnmýþ bu dizelerden
yola çýkarak þairle ilgili hangi yargýya ulaþýlabilir?

Bu mýsradan yola çýkarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir?

A) Aðlamayý bilmediði

A)

B) Konuþma yeteneðinin olmadýðý

Söylenen sözlerin kolay
unutulduðu

C) Kimseyi kýramadýðý
D) Ýnsanlarý anlamadýðý

B)

Sözün yazýdan daha
kalýcý olduðu

2.

Yazýnýn sözden daha
kalýcý olduðu

Aþaðýdakilerin hangisinde neden sonuç iliþkisi
yoktur?

A) Gözlerimin bozuk olmasýndan dolayý yazýlanlarý
okuyamadým.

4

C)

D)

B) Yeni bir iþ bulmak için gece gündüz demeden
gezdim durdum.

Bazý sözlerin insaný
incittiði

C) Sorduklarýna cevap verdiðim için bana aferin
dedi.
D) Yaðmurun yaðmasýyla her yer göl oldu.
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8. SINIF - 1

1.

II. OTURUM: Türkçe - Matematik - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Bu bölümde yanýtlayacaðýnýz soru sayýsý 20’dir. Yanýtlarýnýzý, yanýt kaðýdýndaki “Türkçe” bölümüne iþaretleyiniz.
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7.

Aþaðýdakilerin hangisinde kiþileþtirme yoktur?

Kimi cümlelerde yer alan seslenme sözcükleri, bazý durumlarda baðlaçlar ve bazý ara sözler cümle dýþý unsur olarak deðerlendirilir.

A) Eller anladý da sen anlamadýn hiç beni.
B) Çorak bir tarla yaðmur bekliyordu usulca.
C) Orman dert yanýyordu daðlara.
D) Gözler haykýrarak anlatýyordu acýsýný bir kalbin.

Aþaðýdakilerin hangisinde böyle bir kullaným
vardýr?
A) Aðlarý silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul.
B) Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balýk ol, su ol.
C) Geride bekleyenin olsa bile aldýrma.
D) Hey, ne duruyorsun be at kendini denize.

8.
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde öge ortaklýðý söz konusudur?

6.
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “ki’’ nin
yazýmý yanlýþtýr?

A) Kendi sorunlarýný çözmek için büyük çaba harcadý, herkes ona destek verdi.
B) Matematik sýnavýnda bildiðim konulardan on soru sorulmuþ, sorularýn hepsini çözdüm.

A) Sanki her þey yeniden baþlýyor.

C) Öðrenciler tören alanýnda bekliyor, “Müdür Bey az
sonra” olacak.

B) Belki bir gün çýkar gelirsin uzaklardan.
C) Eðerki bu maçý da kaybedersek küme düþeriz.

D) Elmalarýn en kýrmýzýsýný aldý, yýkadýktan sonra
yemeye baþladý.

D) Ýllaki bir gün bizde mutlu olacaðýz.
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11. Servete, faziletin yükü, demekten daha iyi bir ad

Köylerde günlük yaþam sürüyor. Yakacak odun
kesiliyor, hayvanlar besleniyor, koca kazanlarda
kuþburnu reçeli ve pekmez kaynatýlýyor, çýkrýkta
ip eðriliyor.

bulamýyorum. Ordu için aðýrlýðý ne ise, fazilet için
de servet odur. Atýlamaz; geride býrakýlamaz.
Sonra da yürüyüþlere engel olur. Hatta bazen ordu, aðýrlýða bakayým derken, savaþý kazanamaz.
Kazansa bile pahalýya mal olur. Bütün bir servetin, gerçek, hiç bir faydasý yoktur. Belki etrafa
daðýtmak için olur; o kadar. Ondan ötesi hayâl…
Bakýn Süleyman ne diyor; “Malýn çok olduðu yerde yiyiciler de çok olur. Mal sahibine seyirden
baþka ne düþer?”

Yukarýdaki parçada altý çizili sözcüklerden hangisi çatýsý bakýmýndan ötekilerden farklýdýr?

A) eðriliyor

B) besleniyor

C) kaynatýlýyor

D) sürüyor

Yukarýdaki parçada alýntý bir söze yer verilmiþ olmasý aþaðýdaki düþünceyi geliþtirme yollarýndan
hangisine baþvurulduðunun kantý olabilir?

A) Tanýmlama

B) Örnekleme

C) Benzetme

D) Tanýk gösterme

10.
Yalnýz yaþamanýn bir tek amacý vardýr sanýyorum; o da daha baþýboþ, daha rahat
yaþamak. Fakat her zaman, buna hangi
yoldan varacaðýmýzý pek bilmiyoruz. Çok

12.

kez insan dünya iþlerini býraktýðýný sanýr;
oysaki bu iþlerin yolunu deðiþtirmekten

Evet biliyorum yine ben suçluyum. Her zaman-

baþka bir þey yapmamýþtýr. Bir aileyi yönet-

ki gibi benim dýþýmdakiler haklý, diyecek hiçbir

mek bir devleti yönetmekten hiç de kolay

sözüm yok. Hem zaten ben nerden bilebilirim-

deðildir. Ruh nerde bunalýrsa bunalsýn, hep

ki neyin doðru neyin yanlýþ olduðunu. Hayatýmý

ayný ruhtur; ev iþlerinin az önemli olmalarý,

yöneten tek insanýn ben olduðunu sanýyordum

daha az yorucu olmalarýný gerektirmez.

ama öyle deðilmiþ. Her þeyi benden çok daha iyi

Bundan baþka, saraydan ve pazardan el

bilen, benim yerime karar veren o kadar çok ki-

çekmekle hayatýmýzýn baþ kaygýlarýndan

þi var ki, bir tanesinin bile aklýna gelmek bilmi-

kurtulmuþ olmuyoruz.

yor; kimin hayatýný yönetiyorum.

Bu parçada neyden yakýnýlmaktadýr ?
Yukarýdaki parça aþaðýda verilen yazý türlerinden
hangisine ait olabilir ?

A) Hiçbir þeyi bilememesinden
B) Hayatýna sürekli karýþýlýyor olmasýndan

A) Deneme

B) Makale

C) Diyecek söz bulamamasýndan

C) Biyografi

D) Eleþtiri

D) Doðruyla yanlýþý ayýrt edememesinden
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15. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, nesneyüklem iliþkisine göre ötekilerinden farklýdýr?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde üç nokta
(...) doðru olarak kullanýlmýþtýr ?

A) Bütün evi baþtan aþaðý yenilediler.
B) Biraz þu benzinlikte dinlenelim.
C) Hiçbirimizi anlattýklarýný dinlemedi.
D) Aradýðým kalemi kitabýn arasýnda buldum.

A) Köþeyi dönünce karþýda koca çiçek tarlalarý…
B) Aklýmda vardýr elbet birisi…
C) Susuzluktan kurudu dilim damaðým…
D) Zincire vuruldu bütün özgürlüklerim…

14. Bir ikilidir aðlamak ve gülmek. Aðlamak, sanýla-

16.

nýn aksine çaresizlik, zayýflýk, güçsüzlük demek
deðildir bence. Gariptir belki… Ama ben ne zaman aðlayan birini görsem, içim gerçekten acýsa
dahi bir miktar da sevinirim. Çünkü üzülmeyi becerebilen bir kiþi, sevmeyi de bir o kadar iyi becerebilir. Çünkü, aðlayabilen bir insan gülmenin
o mükemmel kýymetini belki de daha iyi anlayabilir.

Dünya, üç grup insandan oluþur der yazar:
“Sonuçlarý ortaya çýkaran küçük bir baþarýlý
grup, Olup biteni seyreden oldukça büyük bir
diðer grup ve nelerin olup bittiðini bilmeyen
muazzam bir kalabalýk.” Siz hangi kesimdensiniz? Hangileri arasýnda olmak istiyorsunuz?
Bir þeyleri bugünden farklý yapmazsanýz beþ
yýl sonra hangi grup içinde olacaksýnýz ?

Yukarýdaki paragrafa göre aþaðýdaki seçeneklerden hangisi insanlarýn oluþturduðu gruplardan
biri deðildir?

Bu parçaya bakarak yazar için aþaðýdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

A) Aðlamayý ve gülmeyi ayrý düþünmediði.
B) Aðlamayý bilmeyenlerin gülmeyi de bilemeyeceðini düþündüðü.

A) Sonuçlarý ortaya çýkaran

C) Aðlamayý güçsüzlük ve zayýflýk olarak gördüðü.

C) Hiçbir gruba dahil olmayan

D) Aðlayan insanlara bir miktar sevindiði.

D) Neler olup bittiðini bilmeyen
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17. 1. Baþýný kaldýrýp yukarý doðru bakýnca türbenin

19.

tam arkasýnda bir þey gözüne çarptý.
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde küçümseme yoktur?

2. Arda, kendi kendine söylenerek köþe baþýndaki türbeye varmýþtý.
3. Baktýðý þeyi iyice görene kadar merakla ona
yaklaþtý ve bu varlýðýn insan olduðunu fark
etti.
4. Arda, dikkatli bakmasýna raðmen gördüðü
þeyin ne olduðunu ortalýk kararmaya baþladýðý için bir türlü seçemiyordu.

A) Sen kim, sýnavý kazanmak kim(!)
B) Bu kadarcýk mý soru çözdün?

Yukarýda numaralanmýþ cümlelerden anlamlý bir
paragraf oluþturulmak istense cümlelerin sýralamasý nasýl olmalýdýr ?
A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 1, 4, 3

C) 4, 1, 3, 2

D) 2, 1, 3, 4

C) Bu da okuyup adam olacakmýþ(!)
D) Sen kadar cahilini hayatýmda görmedim.

18.
Kötü düþünen insan, iyilik yapamaz; hata
yapmayan insan hiçbir þey yapamaz.

20. Sanatçý elbette kendi dönemini ve dönemin sanatýný bilecek, kuþaklar arasýnda iletiþim kuracak, sanata yeni bir soluk getirecek. Kendi döneminde dili en iyi biçimde kullanma özelliðine sahip olacak. Toplumsal sorunlarý bilmemesi ve toplumdan kopuk yaþamasý da düþünülemez sanatçýnýn; ama çok ötelere seslenebiliyor mu, her çaðýn okuyucusu yorumlarýyla eserine yeni þeyler
ekleyebiliyor mu? Ýþte ben buna bakarým.
Yukarýdaki paragrafa göre yazar bir sanatçýdan
esas olarak ne beklemektedir ?

Bu cümlenin yapýsý için aþaðýdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Basit cümledir.

A) Yaþadýðý dönemi yansýtabilmesini

B) Baðlaçlý cümledir.

B) Toplumsal sorunlara deðinmesi

C) Birleþik cümledir.

C) Sanata yeni özellikler katmasý

D) Birden çok yüklemli cümledir.

D) Her dönemde etkisini sürdürebilmesi
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Bu bölümde yanýtlayacaðýnýz soru sayýsý 20’dir. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýndaki “Matematik” bölümüne iþaretleyiniz.

1.

3.

Kara Yolu

Ardýþýk üç tek sayýnýn toplamý, küçük sayýnýn 2
katýnýn 9 fazlasýna eþit olduðuna göre, büyük sayý kaçtýr?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

Tren Yolu
xm
250 m

Yukarýdaki krokide bir karayolu ile bir tren yolu ve
bu yollar arasýndaki paralel ara yollar verilmiþtir. I.
ara yolun uzunluðu 500 m, II. ara yolun uzunluðu
300 m ve III. ara yolun uzunluðu 100 m’dir.
Tren yolu üzerinde I. ara yol çýkýþý ile II. ara yol çýkýþý arasý 250 m ise II. ara yol çýkýþý ile III. ara yol
çýkýþý arasý kaç metredir?

A) 150

B) 200

C) 250

x 2 – 2x + 1 x 3 + x 2
.
x2 – x
x2 – 1

4.

ifadesinin en sade hâli aþaðýdakilerden hangisidir?

D) 300
A)
x

B)
x2

2.

2y + 6x = 12 doðrusal denkleminin grafiðinin x
eksenini kestiði noktanýn apsisi ile y eksenini
kestiði noktanýn ordinatýnýn toplamý kaçtýr?

A) 2

B) 4

C) 6

C)
x2

D) 8

D)
x+1
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7.

B
3

4

5

A

Yukarýdaki dikdörtgenler prizmasýnda verilenlere
göre, |AB| kaçtýr?

1
’ine mandalin dikmiþtir. Da5
1
ha sonra kalanýn ’sine portakal dikmiþtir. Geri2
ye dikili olmayan 60 dönüm arsasý kaldýðýna göre

Ali baba, çiftliðinin

A) 12

B) 5 2

C) 10

D) 10 2

mandalin dikilen alan kaç dönümdür?

A) 15

6.

B) 20

C) 25

D) 30

x x–2
–
=5
2
5

8.
cebirsel ifadesi için aþaðýdakilerden
hangisi söylenemez?

denklemini saðlayan x deðeri kaçtýr?
(2x + 1).(5x  7)

A) 17

B)

46
3

C) 18

D) 19

A) Katsayýlar toplamý –6’dýr.
B) Sabit terimi –7’dir.
C) Üç terimli bir ifadedir.
D) Ýki deðiþkenli bir ifadedir.
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9.

11.

A

125°

D
B

20 km

C

Yukarýda verilen ABC üçgeninde [AD] doðru parçasý A açýsýnýn, [BD] doðru parçasý B açýsýnýn
açýortayýdýr.

12 km

D açýsýnýn ölçüsü 125° olduðuna göre C açýsý kaç
derecedir?

ü
ý
þ

ü
ý
þ

?

8 km

A) 70

B) 75

C) 80

D) 85

Ambulans ile itfaiye arasýndaki mesafe kaç km’dir?

A) 6

B) 7

10.

C) 8

D) 9

12.

A

A

60°

a

b

c

B

59°

C
B

d

C

D

d
91°

Yukarýdaki þekilde verilen ABC üçgenine AD doðru parçasý BC kenarýnýn kenar orta dikmesidir.

D

Bu üçgen için aþaðýdakilerden hangileri kesinlikle doðrudur?

ABC üçgeninde en uzun kenar aþaðýdakilerden
hangisidir?
¿

I.

Eþkenar üçgendir.

II. |AB| = |AC|
A) b

B) c

8. Sýnýf TEOG 2 – 1701/02
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15.
5x2 – 20y2

x2 – 4y2

A

B

x + 2y
Manava giden Leyla Haným

Yukarýda verilen çarpan aðacýnda A ve B yerine
aþaðýdakilerden hangileri gelmelidir?

A) A = –5

B = x – 2y

B) A = –5

B = x + 2y

C) A = 5

B = x – 2y

D) A = 5

B = x + 2y

0, 25 kg elma,

2, 25 kg mandalin alýyor.

Leyla Haným’ýn poþetlerinin toplam aðýrlýðý kaç
kg’dir?

A) 1,4

10032 – 9972 = 6.m

14.

B) 2,4

B) 2000

C) 4000

D) 8000

D) 4,4

Ýstasyon

185 km

Þekildeki aracýn saatteki hýzý 65 km olduðuna göre kaç saat sonra istasyona yetiþir?

A) 3

8. Sýnýf TEOG 2 – 1701/02
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17. (a + 2, –5) noktasýnýn orijin etrafýnda saat yönün-

19.

de 90° döndürülmesi sonucu elde edilen nokta
(b, 4) olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr?

A) –11

B) –3

C) 3

D) 11

1.

A

B

C

D

2.

A

B

C

D

3.

A

B

C

D

4.

A

B

C

D

5.

A

B

C

D

5 soruluk sýnava giren bir öðrencinin tüm sorularý yanlýþ yapma olasýlýðý kaçtýr?

A)

1
45

B)

3
C)  
4

3
4

5

D)

81
256

18.

2

2

1

Ahmet

20.

A

5 cm

E

D

F

Ahmet’in bir atýþ yapmasýný istiyorlar.
Buna göre aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

B

C

15 cm

Yukarýdaki þekilde ABCD paralelkenarý verilmiþtir.

A) Mavi yeri vurma olasýlýðý yeþil yeri vurma olasýlýðýndan daha fazladýr.

|AE| = 5 cm,

B) Mavi yeri vurma olasýlýðý kýrmýzý yeri vurma olasýlýðýna eþittir.

|BC| = 15 cm

C) Kýrmýzý yeri vurma olasýlýðý yeþil yeri vurma olasýlýðýndan daha azdýr.

olduðuna göre, |BF| kaç cm’dir?

D) Kýrmýzý yeri vurma olsýlýðý mavi veya yeþil vurma
olasýlýðýndan azdýr.

A) 5
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DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ

8. SINIF

Bu bölümde yanýtlayacaðýnýz soru sayýsý 20’dir. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýndaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” bölümüne iþaretleyiniz.

1.

3.
Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde bir þeyi dileyebilirsiniz.
(Þüphesiz Allah her þeyi bilendir, hikmet
sahibidir.
(Ýnsan suresi, 30. ayet)

Peygamberler dahi rýzýklarýný çalýþarak kazanmýþlardýr.
Aþaðýdaki atasözlerinden hangisi çalýþmayý ve
emeðin önemini vurgulamaz?
A) Yazýn gölge hoþ, kýþýn çuval boþ
B) Yazýn yorulmayan, kýþýn kurulmaz
C) Tekkeyi bekleyen çorbayý içer

Yukarýdaki ayette anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

D) Boþ gezmekten bedava çalýþmak yeðdir.

4.

A) Özgürlük - Sorumluluk

I. Hiçbir mal sizin deðil, neyi bölüþemiyorsunuz?
Hiçbir can sizin deðil niye dövüþüyorsunuz?
Hz. Mevlana

B) Külli irade - Ýrade
C) Cüz-i irade - Külli irade
D) Cüz-i irade - Ýrade

II. Gel de birbirimizin kadrini bilelim
Çünkü ansýzýn ayrýlacaðýz birbirimizden
Hz. Mevlana
III. Ýstediðin birþey ; “Olursa bir hayýr
Olmazsa bin hayýr ara.”
Hz. Mevlana

Yukarýdaki sözleri sýraladýðýmýzda aþaðýdaki seçeneklerden hangisi doðru olur?

2.

I

II
A)

I

III

I.

Ecel

II

III

Ömür

Tevekkül

B)

Ömür

Ecel

Sorumluluk

C)

Ecel

Sorumluluk

Ömür

D)

Rýzýk

Ecel

Tevekkül

5.

Ýnsanýn bir amaca ulaþmasý, bir yarar elde etmesi için zihinsel ve bedensel olarak çaba
sarfetmesi, gayret göstermesi

II. Allah’ýn baþlangýçtan sonsuza kadar olmuþ
ve olacak þeylerin zamanýný, yerini ve her türlü özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi

Aþaðýdakilerden hangisi islam dininin paylaþma
ve yardýmlaþmaya verdiði önemi en iyi vurgular?

III. Ömrün bittiði, hayatýn sona erdiði zaman
Yukarýdaki bulmacada aþaðýdakilerden hangisine yer verilmemiþtir?

A) Ensar ve muhacir kardeþliði
B) Savaþtaki hendek kazýsý

A) Ecel

B) Ömür

C) Savaþktaki ganimet daðýtýmý

C) Emek

D) Kader

D) Misafire ikram sunulmasý
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9.
Dinen zengin olanlarýn yýlda bir kez yaptýklarý maddi ibadet aþaðýdakilerden hangisidir?

Aþaðýdakilerden hangisi sadaka ile ilgili
söylenemez?

A) Namaz

B) Zekat

A) Sadaka için zenginlik þartý aranmaz.

C) Oruç

D) Hac

B) Sadaka için zaman þartý vardýr.
C) Sadaka için miktar þartý yoktur.
D) Sadaka Allah rýzasý için yapýlmalýdýr.

7.
I.

Zengin olmak

II. Akýl sahibi olmak

10. Ýslamiyet döneminde Mekkeli __________ ile Me-

III. Kýsýtlý olmak

dineli __________ arasýnda maddi ve manevi
dayanýþma yaþanmýþ ve Medineli müslümanlara
bu isim verilmiþtir.

IV. Müslüman olmak

Aþaðýdakilerden hangisinde boþluklara gelecek
isimler doðru verilmiþtir?

Yukarýdakilerden hangisi veya hangileri zekat
ibadetinin þartlarýndandýr?

A) Ensar - Muhacir
A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) I, II ve IV

B) Erkam - Muhacir
C) Muhlis - Ensar
D) Muhacir - Ensar

8.
Zekat ibadeti için aþaðýdakilerden
hangisinin söylenmesi yanlýþ olur?

11.
Altýn, gümüþ, para
Büyük baþ hayvan
Toprak
Küçük baþ hayvan

A) Tüm ibadetlerde olduðu gibi niyet edilmeli

Yukarýdakilerden 1/40 orana sahip olanlar aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

B) Beklenti içinde olunmalý karþýlýðý alýnmalý
C) Sadece Allah’ýn rýzasý gözetilmeli
D) Gurur ve kibirden uzak durulmalý
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12.

A

15.
1.

Namaz kýlmak

2.

Oruç tutmak

3.

Zekat vermek

4.

Hacca gitmek

Yukarýdakilerden hangileri toplumsal ibadete
girer?

Yüce Allah’ýn birliðinin sembolü olan, Beytullah
olarakta bilinen Kabe’nin bulunduðu mescit aþaðýdakilerden hangisidir?

A) I ve III

B) II ve IV

A) Mescid-i Haram

B) Mescid-i Nebi

C) III

D) IV

C) Mescid-i Aksa

D) Mescid-i Nebevi

13. Aþaðýdakilerden hangisi mikat sýnýrýnda giyilen
iki parçadan oluþan beyaz giysiye verilen isimdir?
A) Ýhram

B) Ýzar

C) Rida

D) Telbiye

16.

14.

Ahmet amca umre ibadetini yapmak için niyet etmiþ ve mikat bölgesinde ihrama girmiþ, telbiye
duasýný okumuþ, tavafýný yapmýþ ve vakfe yapmadan say yapmýþ, minada þeytan taþlamadan
kurban kesmiþ, veda tavafýný yaptýktan sonra
umre ibadeti bitmiþ ve ihramdan çýkmýþtýr.

Ayþe teyze arkadaþýna hac anýlarýný anlatýrken üç
ayrý tavaf yaptýðýndan bahsetmiþ ve en son yaptýðý tavafýn ismini bir türlü hatýrlayamamýþ.
Aþaðýdakilerden hangisinde Ayþe teyzenin son
yaptýðý tavaf ismi doðru verilmiþtir?

Yukarýdaki metinde Ahmet amca umre ibadetiyle
ilgili bir yanlýþlýk yapmýþtýr. Ahmet amca aþaðýdakilerden hangisini yanlýþ yapmýþtýr?

A) Kudüm

B) Ýfrad

A) Ýhrama girme

B) Say yapma

C) Veda

D) Kýran

C) Kurban kesme

D) Veda tavafý
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17. Aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
Hac

8. SINIF

19.

Umre

A) Farz

Vacip

B) Zamansýz

Zamaný belli

C) Sünnet

Farz

D) Kurban bayramýnda

Ramazan bayramýnda

Peygamber efendimizin affedeciliði dillere destan olmuþtur. Ona en büyük kötülüðü yapan Ebu
Cehil ve oðlu Ýkrime de onun affýna mazhar olmuþlardýr.
Aþaðýdakilerden hangisi paragraftan çýkarýlacak
sonuç olabilir?
A) Peygamber efendimiz danýþarak iþ yapardý.
B) Peygamber efendimiz affedici ve hoþgörülüydü.
C) Peygamber efendimiz sabýrlý ve cesaretliydi.
D) Peygamber efendimiz hakký gözetirdi.

20.

18. Aþaðýdakilerden hangisi eþleþtirmede doðru verilmiþtir?

Þükür

Dar

Müsahiplik

A) Cem

Yol
arkadaþlýðý

Ölen kiþi
için

B) Yol

Muharrem
ayý

Cem sýrasý

C) Muharrem

Ölen kiþi

Cem sýrasý

D) Muharrem

Ölen kiþi

Yol
arkadaþlýðý

sýrasýnda
arkadaþlýðý
ayý
ayý

Hayvanlarý yesin diye aðacý sopayla çýrpan adama þöyle müdahelede bulunmuþtur. Biraz aðýr ol
bakalým aðaca vurarak onu kýrýp dökerek deðil,
tatlýlýkla sallayarak yapraðýný dök.”
Metinde anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?
A) Peygamberimizin hayvan sevgisi
B) Peygamberimizin doða sevgisi
C) Peygamberimizin insansevgisi
D) Peygamberimizin canlý sevgisi
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