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1.      

397 MİLYON TON
ham madde tasarrufu
sağlandı.

315 MİLYON 
kilovatsaat enerji 
tasarrufu yapıldı.

345 MİLYON 
metreküp su 
tasarrufu sağlandı.

76 BİN KURUM VE KURULUŞ  
binasında Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi uygulaması gerçekleştirildi.

17 MİLYON TON
değerlendirilebilir 
atık toplandı.

2 MİLYAR TON
sera gazı salımı 
önlendi.

209 MİLYON 
ağaç kurtarıldı.

SIFIR ATIK FARKINDALIĞI
2017-2020 ARASINDA PLASTİK-

PET
KOMPOZİT

KÂĞIT-KARTON CAM METAL

17 MİLYAR LİRA
ekonomik kazanç 
elde edildi.

Görselde bilgileri verilen projenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçladığı söylenemez?

A) Sağlığın korunması
B) İsraftan kaçınılması
C) Organik tarımın desteklenmesi

D) Çevre kirliliğinin önlenmesi

2.  İslam dinindeki temel haklardan biri de dinin korunması hakkıdır. İnsanlar, öncelikle bir dini kabul edip-etmeme ve kabul 
ettiği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca dinin doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenilmesi, dinde 
dayanağı olmayan ve daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalardan uzak durulması da bu hak kapsamında dikkat 
edilmesi gereken hususlardır.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözü edilen hakkın diğerlerinden farklı bir yönüne değinmektedir?

A) “Her kim İslam’da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır.” (Hadis)
B) “De ki: ‘Gerçek, Rabb’inizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)
C) “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü 

sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir.” (Hadis) 
D) “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak ʻBu helaldir, bu haramdır’ demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey 

söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle kurtuluşa eremezler.” (Nahl suresi, 116. ayet)
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3.  “Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve 
sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).” (Asr suresi)

Verilen sureden hareketle bir özlü söz üretilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun 
olmaz?

A)

B)

C)

D) Önce hakikati tavsiye et, sonra yaparsın elbet!

İyilik kumbaranı doldurmak için geç kalma!

Kalbini besle, doğruyu eyle!

Vakit hızla geçer, yakalamak sana düşer!

4.  Medine Sözleşmesi, Medine’de barış ve huzur ortamını sağlamak için 622 yılında Müslümanlar ve Yahudiler arasında 
imzalanmıştır. 

Antlaşmada yer alan,

• Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaktır.

• Yahudiler, kendi inanç ve ibadetlerinde serbest olacaktır.

• Medine’de yaşanan savaş sonrasında herkes kendi giderlerini karşılayacaktır.

maddelerinin aşağıdaki temel haklardan hangisini korumaya yönelik olduğu söylenemez? 

A) Nesli B) Canı C) Malı D) Dini

5.  Tabloda Hz. Yusuf’un Kur’an-ı Kerim’de geçen sözleri ile bunlarla ilgili mesajlar eşleştirilmek istenmiştir.

Ayetler Verilmek İstenen Mesaj

I
“Rabb’im! Zindan benim için bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir.” 
(Yûsuf suresi, 33. ayet)

Tevhit

II
“Çeşitli tanrılara mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’a mı 
(inanıp bağlanmak) daha iyi?” (Yûsuf suresi, 38. ayet)

Öz denetim

III
“Kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların 
mükâfatını zayi etmez.” (Yûsuf suresi, 90. ayet)

Takva

IV
“Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin! O acıyıp 
bağışlayanların en yücesidir!” (Yûsuf suresi, 92. ayet)

Merhamet

Buna göre, numaralanmış ayetlerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

Cevaplar: 1. C 2. B 3. D 4. A 5. A


