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1.  

İyiliği yaymak için ne paraya ne de eşyaya ihtiyaç vardır. Gönülden gelince; geçilen 
yol, alınan nefes bile iyilik saçar etrafa... İşte boyacılık yapan Ahmet’in hikâyesi de 
böyle başladı. Yaşadığı mahallede başlatılan iyilik hareketinden haberdar olunca o 
da bu hareketin bir parçası olmak istedi ve ağzından şu kelimeler döküldü: 
“Paylaşabilecek param yok fakat gidip ihtiyaç sahibi birinin evini boyayabilirim ve 
belki de onun hayatına renk katarım.”

HAYATIN RENKLENMESİ İÇİN BİR FIRÇA DARBESİ YETER

Bu metinden,

I. Yapılan iyiliklerin mükâfatı Allah’tan beklenmelidir.

II. Küçük gibi görünen iyilikler başkalarının yaşamını anlamlı kılabilir.

III. İnsan, her durumda başkalarına yardım etme fırsatına sahiptir.

düşüncelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2.  

Hz. Muhammed’e (sav.) Medine’de yılın ilk mahsülü 
getirildiğinde ‘‘Allah’ım! Şehrimize, meyvelerimize, ölçü ve 
tartımıza bereket üstüne bereket ver!’’ diye dua eder, sonra 
o meyveyi yanında bulunan çocuklara ikram ederdi. 
Ülkemizde bu uygulamanın bir yansıması olarak ‘‘Çocuklar 
İçin Göz Hakkı’’ sloganıyla ücretsiz meyve reyonu kısa 
zamanda marketlerde yerini aldı. İşletmeciler, gelen çocuk 
misafirlerine meyve ikramında bulunarak onların 
gönüllerinde iyiliğe dair güzel hislerin oluşmasına zemin 
hazırladı.

ÇOCUKLAR İÇİN 
GÖZ HAKKI 

REYONU

Bu metinde anlatılanlar sadakanın aşağıdaki işlevlerinden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Malı arındırma
B) Nimeti verene yöneltme
C) Merhamet duygularını canlandırma
D) İnsanlar arasındaki bağı güçlendirme

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3.  Aşağıda; Ekrem, Tahir, Kemal ve Hüseyin’in sahip oldukları hayvan sayılarının yer aldığı bir grafik ve bu hayvanlar ile ilgili zekât 
miktarları verilmiştir.

- İnek için:  30’dan 40’a kadar 
1 buzağı verilir.

- Koyun için: 40’tan 120’ye kadar 
1 koyun, 121’den 
200’e kadar 2 koyun 
verilir.

Zekât miktarları:

Ekrem Tahir Kemal Hüseyin

Hayvan sayıları
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Koyunİnek

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin vermesi gereken zekât miktarı diğerlerinden daha azdır?

A) Ekrem B) Tahir C) Kemal D) Hüseyin

4.  Zekât, Allah’ın kesin emridir bize
Malından ayırıp vermektir fakire
Ulaşınca sen de zenginlik ölçüsüne
Haydi koş, muhtaç gönüllere girmeye

Bu dörtlükte zekât ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Nisap miktarına
B) Kimlere verilebileceğine
C) Farz bir ibadet olduğuna
D) Ne kadar verilmesi gerektiğine
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5.  Verilen görselde Hz. Muhammed’in (sav.) hicret süreci anlatılmaktadır.

Müşrikler mağaranın 
önüne geldiğinde 
‘‘Tasalanma! Allah 
bizimle bereberdir.’’ 
diyerek endişelenen 
yol arkadaşı Hz. Ebu 
Bekir’in içini rahatlattı.

Mekkelilerin aramaları 
azalınca daha önce 
planladığı şekilde farklı 
güzergâhları kullanarak 
Medine’ye ulaştı.

Yolculuğun sorunsuz 
geçmesi için güvenilir
ve alanında uzman bir 
kılavuz olan Abdullah b. 
Uraykıt ile anlaştı.

Müşriklere karşı zaman 
kazanmak amacıyla 
Mekke’den ayrılırken
Hz. Ali’den, kendi 
yatağına yatmasını ve 
rolünü üstlenmesini istedi.

Medine kuzeyde olsa 
da kendini takip 
edenleri atlatabilmek 
için Mekke’nin 
güneybatısındaki Sevr 
Mağarası’na gizlendi.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutum ve davranışları aşağıdaki özlü sözlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) İşi ehline bırakanın, gözü arkada kalmaz.
B) Nimete şükreden daha iyisini bulur. 
C) İyi sonuçlara, doğru yöntemlerle ulaşılır.
D) Yaradana güven, sarsılma; sıkıntılara aldırma.

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1. C2. A3. D4. D5. B




